
UBND TỈNH KHÁNH HÒA  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

Số:              /STTTT-TTBCXB  Khánh Hòa, ngày 29 tháng 9 năm 2022 
   

V/v tuyên truyền triển khai thực hiện Quy chế  

phối hợp công tác giữa UBND tỉnh và  

Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản 

Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa  

giai đoạn 2022 - 2027 

  

 

 

Kính gửi:  

- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố; 

- Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao các huyện, 

thị xã, thành phố. 

                

 

Thực hiện Quy chế số 2325/QCPH-UBND-ĐTN ngày 22/8/2022 về phối 

hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên 

Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2022 - 2027, Sở Thông tin và 

Truyền thông hướng dẫn công tác tuyên truyền như sau: 

1. Nội dung tuyên truyền 

- Tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật 

của Nhà nước về thanh niên, như: Luật Thanh niên năm 2020 và các Nghị định 

của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh niên năm 2020; 

Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ ban hành Chương trình 

hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 

công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Quyết định 

số 1331/QĐ-TTg ngày 24/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến 

lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030; Nghị quyết số 

135/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển 

thanh niên tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 - 2030; Quyết định số 575/QĐ-

UBND ngày 24/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình phát 

triển thanh niên tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2022 - 2030; Quy chế số 

2325/QCPH-UBND-ĐTN ngày 22/8/2022 về phối hợp công tác giữa Ủy ban 

nhân dân tỉnh và Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh 

Khánh Hòa giai đoạn 2022 - 2027. Xem nội dung các văn bản tại địa chỉ: 

https://vanban.chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=200445; 

https://chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=90794; 

https://vanban.chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=203726; 

http://congbaokhanhhoa.gov.vn/vi-vn/noi-dung-van-ban/vanbanid/15786; 

https://vanban.chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=200445
https://chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=90794
https://vanban.chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=203726
http://congbaokhanhhoa.gov.vn/vi-vn/noi-dung-van-ban/vanbanid/15786
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http://congbaokhanhhoa.gov.vn/vi-vn/noi-dung-van-ban/vanbanid/16898;  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Quy-che-2325-

QCPH-UBND-DTN-2022-phoi-hop-Uy-ban-va-Ban-Chap-hanh-Doan-Thanh-

nien-Khanh-Hoa-527748.aspx.    

- Tuyên truyền, giáo dục cho thanh niên về lý tưởng cách mạng, lịch sử, 

truyền thống yêu nước, ý thức tự tôn dân tộc, tinh thần trách nhiệm đối với bản 

thân, gia đình, cống hiến vì lợi ích của cộng đồng, xã hội; tuyên truyền về đạo 

đức, lối sống văn hóa, ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, tiếp thu tinh hoa 

văn hóa nhân loại.  

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức, kiến thức về kỹ năng trong cuộc sống 

dành cho thanh thiếu niên. 

- Thông tin các hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 

tỉnh; các phong trào thanh niên tình nguyện tham gia phát triển kinh tế - xã hội 

và bảo vệ Tổ quốc; các hoạt động hỗ trợ thanh niên học tập, nghiên cứu khoa 

học, định hướng nghề nghiệp, giải quyết việc làm, khởi nghiệp, lập nghiệp, nâng 

cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần… 

- Giới thiệu những mô hình mới, cách làm sáng tạo, gương thanh thiếu 

niên tiêu biểu trên các lĩnh vực, gương người tốt, việc tốt, những điểm sáng tích 

cực có giá trị giáo dục lối sống đẹp cho thanh thiếu niên. 

- Đưa tin, bài phản ánh tình hình triển khai Quy chế phối hợp số 

2325/QCPH-UBND-ĐTN ngày 22/8/2022 tại các địa phương và trên địa bàn 

tỉnh. 

2. Tổ chức thực hiện 

- Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, thành phố 

tổ chức tuyên truyền có hiệu quả các nội dung trên. 

- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn Đài 

Truyền thanh các xã, phường, thị trấn tuyên truyền theo nội dung trên. 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Phòng Văn hóa và Thông tin, 

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, thành phố quan 

tâm thực hiện./. 
 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như trên (VBĐT); 

- UBND tỉnh (VBĐT để b/c); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c); 

- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh (VBĐT); 

- Cổng TTĐT tỉnh (VBĐT); 

- Lưu: VT, TTBCXB (T, 02). 

 

 

 

 

 

 

Phạm Duy Lộc 
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