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CHỈ THỊ
Về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình phát triển thanh niên
An Giang giai đoạn 2005 - 2010
____
Sau gần 2 năm thực hiện Chương trình phát triển thanh niên An Giang giai
đoạn 2005 - 2010 (ban hành kèm theo Quyết định số 867/2005/QĐ.UB ngày
12/4/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh) để thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên
Việt Nam. Nhìn chung, các ngành, các cấp có liên quan, thông qua các chương trình,
đề án, kế hoạch chuyên môn của đơn vị mình đã thực hiện khá tốt nhiều chỉ tiêu về
phát triển thanh niên; tạo điều kiện thuận lợi cho công tác giáo dục, tập hợp, bồi
dưỡng nâng cao nhận thức chính trị, trình độ văn hoá, dạy nghề, giới thiệu việc làm,
chăm sóc sức khỏe... phục vụ cho sự phát triển toàn diện của thanh niên.
Tuy nhiên, việc cụ thể hoá nhiệm vụ, lộ trình thực hiện 05 chương trình mục
tiêu của Chương trình phát triển thanh niên tỉnh An Giang giai đoạn 2005 - 2010 (gọi
chung là Chương trình) vẫn chưa được các ngành, các cấp chính quyền quan tâm xây
dựng và triển khai thực hiện một cách có hiệu quả, tiến độ thực hiện còn khá chậm,
gây ảnh hưởng đến chất lượng của việc tổ chức thực hiện Chương trình chung của
tỉnh.
Để nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thực hiện các mục tiêu, nội dung, nhiệm
vụ của Chương trình, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:
1. Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức rà soát công tác triển
khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên An Giang giai đoạn 2005 - 2010 ở
địa phương. Tiến hành sơ kết 2 năm thực hiện Chương trình, đánh giá những mặt đã
làm được, chưa làm được, những khó khăn, thuận lợi; đồng thời đề xuất những giải
pháp thực hiện ở những năm tiếp theo. Báo cáo về Thường trực Ban điều hành
Chương trình cấp tỉnh (Ban thường vụ Tỉnh đoàn TNCS.HCM) chậm nhất ngày
30/6/2007.
Nghiên cứu bố trí kinh phí từ các nguồn, các chương trình lồng ghép để thực
hiện các mục tiêu của Chương trình trên địa bàn.
2. Các sở, ngành được giao xây dựng 5 chương trình mục tiêu, bao gồm: Tỉnh
Đoàn TNCS.HCM chương trình 1, Sở Giáo dục và Đào tạo chương trình 2, Sở Khoa
học và Công nghệ chương trình 3, Công an tỉnh chương trình 4, Sở Lao động Thương
binh và Xã hội chương trình 5 phải khẩn trương xây dựng và ban hành kế hoạch thực
hiện, chậm nhất cuối tháng 6/2007.

