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BÁO CÁO
Tổng kết 07 năm thực hiện Luật Thanh niên năm 2005
trên địa bàn thành phố Vị Thanh
Căn cứ Kế hoạch số 01/KH-SNV ngày 20 tháng 3 năm 2013 của Sở Nội
vụ tỉnh Hậu Giang về việc thực hiện quản lý nhà nước về công tác thanh niên
năm 2013; Hướng dẫn số 624/HD-SNV ngày 24 tháng 7 năm 2013 của Sở Nội
vụ tỉnh Hậu Giang hướng dẫn báo cáo tổng kết 07 năm thực hiện Luật Thanh
niên năm 2005;
Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố xây dựng báo cáo 07 năm thực hiện
Luật Thanh niên trên địa bàn thành phố với những kết quả cụ thể như sau:

Phần thứ nhất
KẾT QUẢ 07 NĂM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT THANH NIÊN
I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

Thành phố Vị Thanh gồm có 09 đơn vị hành chính: 04 xã, 05 phường; có
diện tích 119.064 km2; dân số 74.804 người. Tính đến hết năm 2012, toàn địa
bàn thành phố có 34.286 thanh niên (độ tuổi từ 16 đến 30), chiếm gần 45,83%
dân số. Đây là nguồn lực quan trọng, đã và đang có nhiều đóng góp tích cực vào
công cuộc đổi mới, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển kinh tế - xã hội của
thành phố.
Những năm qua, thanh niên thành phố đã có bước trưởng thành to lớn,
tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tích cực tham gia công cuộc đổi mới,
hăng hái thi đua trên các lĩnh vực học tập, lao động sản xuất và công tác. Thanh
niên thành phố luôn nhận thức, xác định rõ vai trò, vị trí trách nhiệm của tuổi trẻ
với việc thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà
nước, có tinh thần đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực của xã hội, thực hiện
nghĩa vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sẵn sàng tham gia vào các hoạt động xã
hội.
Tuy nhiên, thanh niên đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, đó là: vấn
đề thiếu việc làm có xu hướng gia tăng, xảy ra chủ yếu ở khu vực nông thôn; thu
nhập, đời sống văn hóa, tinh thần của thanh niên còn hạn chế; các điều kiện và
địa điểm vui chơi giải trí cho thanh, thiếu niên còn thiếu. Đáng lưu ý là một bộ
phận thanh niên hạn chế về trình độ, nghề nghiệp, khoa học công nghệ, ngoại
ngữ, tin học ...; bản lĩnh chính trị non kém, dễ dao động về lập trường tư tưởng,
có biểu hiện lệch lạc về giá trị đạo đức, lối sống, đề cao hưởng thụ, sống thực
dụng, ích kỷ, cá nhân chủ nghĩa, thiếu trách nhiệm với cộng đồng. Tình trạng

thanh niên phạm tội, mắc tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp và chưa được kiểm
soát chặt chẽ. Bên cạnh đó, chế độ, chính sách cho thanh niên tham gia hoạt
động tình nguyện, chính sách coi trọng sử dụng cán bộ trẻ còn bất cập, chưa thu
hút được người có năng lực, lực lượng thanh niên đào tạo xong chưa có việc làm
còn nhiều... đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc triển khai, thực hiện Luật Thanh
niên và sự phát triển của thanh niên.
II. KẾT QUẢ 07 NĂM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT THANH
NIÊN
1. Công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh niên
Sau khi Luật Thanh niên được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 và có hiệu lực thi hành từ ngày
01 tháng 07 năm 2006, UBND thành phố giao cho Hội đồng phối hợp phổ biến,
giáo dục pháp luật của thành phố tổ chức triển khai thực hiện, đồng thời phối
hợp với các ban, ngành đoàn thể và UBND các xã, phường nhanh chóng xây
dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục sâu rộng trong lực lượng Thanh
niên và các đối tượng liên quan; lồng ghép các nội dung, bằng nhiều hình thức
để tuyên truyền trong nội bộ cán bộ công chức, viên chức từ thành phố đến cơ sở
và ra tận quần chúng nhân dân. Từng bước nâng cao nhận thức của các cấp ủy
đảng, chính quyền, hội, đoàn thể và toàn xã hội về vị trí, nhiệm vụ, vai trò của
công tác thanh niên trong tình hình mới. Hàng năm đều củng cố, kiện toàn đội
ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên nhằm nâng cao chất lượng trong công tác
phổ biến, tuyên truyền Luật Thanh niên; Qua 7 năm đã tổ chức được 06 lớp tập
huấn bồi dưỡng nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và bổ sung kiến thức
pháp luật mới cho 564 lượt hòa giải viên; tổ chức cấp phát 54,513 tờ rơi, tờ
bướm các loại. Cấp phát Luật Thanh niên và Nghị định số 120/2007/NĐ-CP
của Chính phủ đến 100% cán bộ đoàn các cấp và đoàn viên thanh niên.
Phòng Nội vụ chủ trì phối hợp với Phòng Tư pháp, Thành đoàn, các
trường học và các đoàn thể thuộc thành phố hàng năm xây dựng kế hoạch liên
tịch để triển khai trong lực lượng thanh niên trên địa bàn. Ngoài ra Đội ngũ báo
cáo viên, tuyên truyền viên trong tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của thành
phố được củng cố, kiện toàn. Toàn thành phố có hơn 90% cấp bộ Đoàn xây
dựng được đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cho công tác giáo dục của
Đoàn, đặc biệt tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh niên năm 2005. Đây là lực
lượng quan trọng góp phần thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ
biến Luật Thanh niên trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên của thành phố.
2. Công tác xây dựng và ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành
Luật Thanh niên và Nghị định 120/2007/NĐ-CP ngày 23/7/2007 của Chính
phủ hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Thanh niên
Nhằm triển khai Luật Thanh niên được thống nhất trên địa bàn thành phố,
Thành ủy Vị Thanh đã ban hành Chương trình hành động số 18-CTr/TXU ngày
16 tháng 01 năm 2009 thực hiện nghị quyết Trung ương 7 khóa X “Về tăng
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công
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nghiệp hóa, hiện đại hóa”. UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 32/KHUBND ngày 16 tháng 7 năm 2012 về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục
pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho thanh thiếu niên trên
địa bàn thành phố Vị Thanh; Kế hoạch “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn
thành phố, giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020”. Đặc biệt ban
hành Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2011 - 2020 tạo điều kiện thuận
lợi cho công tác đào tạo, phát triển lực lượng thanh niên là lực lượng nồng cốt
trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội. Ngoài ra hàng năm các cơ quan,
ban ngành, đoàn thể thành phố đều có lập kế hoạch liên tịch phối hợp phổ biến,
giáo dục pháp luật trong lực lượng thanh niên.
3. Kết quả triển khai thực hiện các quy định của Luật Thanh niên
Triển khai thực hiện chương trình hoạt động, thúc đẩy sự phát triển của công
tác thanh niên, nhất là đoàn viên, thanh niên ở các đơn vị quản lý nhà nước. Giao
phòng Nội vụ chủ trì kết hợp với Đoàn Thanh niên thành phố xây dựng, ban hành
Quy chế phối hợp công tác giữa phòng Nội vụ và Đoàn Thanh niên nhằm tăng
cường công tác quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn thành phố.
Bên cạnh đó công tác tuyên truyền, giáo dục trong lực lượng thanh niên
cũng được quan tâm thực hiện. Thành phố đã tổ chức, tuyên truyền Luật Thanh
niên, Luật giao thông đường bộ, đường thủy, tác hại của tệ nạn xã hội, về an
toàn thực phẩm và các loại dịch bệnh, Luật nghĩa vụ quân sự, Luật phòng chống
tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống ma túy,
phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường…, lồng ghép vào các buổi hội nghị,
hội thi, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề, diễn đàn, chiếu phim tư liệu về công tác
thanh niên...
Kết quả từ năm 2005 đến nay đã triển khai được 3.176 cuộc với hơn 76.592
lực lượng ĐV-TN-HS-SV tham dự; cấp phát 16.168 tờ bướm tuyên truyền; có
2.000 bài tham gia cuộc thi tìm hiểu Luật bảo vệ môi trường; có 597 bài tham
gia cuộc thi tìm hiểu về “An toàn vệ sinh thực phẩm”; có 1.520 bài tham gia
cuộc thi tìm hiểu về Luật giao thông đường thủy nội địa; có 2000 bài tham gia
cuộc thi tìm hiểu về Luật phòng chống tác hại của thuốc lá và 1.500 bài tham gia
cuộc thi tìm hiểu Luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế.
a. Về quyền và nghĩa vụ của thanh niên (Từ Điều 9 đến Điều 16)
Trong thời gian qua, thành phố đã triển khai thực hiện các quy định của
Luật Thanh niên về quyền và nghĩa vụ của thanh niên trên tất cả các lĩnh vực
như: trong học tập, lao động, bảo vệ Tổ quốc, hoạt động khoa học, công nghệ,
bảo vệ môi trường, văn hóa, nghệ thuật, vui chơi, giải trí, bảo vệ sức khỏe, hoạt
động thể dục, thể thao, hôn nhân và gia đình, quản lý nhà nước về xã hội đã
được ban, ngành, đoàn thể thành phố và xã, phường quan tâm thực hiện, cụ thể:
- Trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo: thanh niên trên địa bàn thành phố đều
bình đẳng về cơ hội học tập, có khoảng 85% thanh niên được học tập; tích cực
học tập hoàn thành chương trình phổ cập giáo dục, vươn lên học tập ở trình độ
cao hơn; thường xuyên học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghề
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nghiệp; tham gia xây dựng môi trường văn hoá học đường; trung thực trong học
tập; xung kích tham gia các chương trình phát triển giáo dục và đào tạo, xây
dựng xã hội học tập, hiện nay trình độ thạc sĩ 14 người, đại học 757 người, cao
đẳng 956, trung cấp 3.323 người.
Đối với các tổ chức Đoàn trường học: duy trì việc chỉ đạo thành lập và
hoạt động của các mô hình câu lạc bộ, Đội nhóm và các loại hình học tập nhằm
nâng cao tinh thần giúp đỡ lẫn nhau trong quá trình học tập, rèn luyện và trao
đổi kinh nghiệm giảng dạy của giáo viên. Phát động các phong trào thi đua “Học
tốt, dạy tốt”, “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, các cuộc thi “Đố vui để
học”. Tham mưu giới thiệu hàng chục cán bộ Đoàn trường học và giáo viên trẻ
tiêu biểu đi học các lớp Đại học và Cao học. Ngoài ra còn tổ chức tư vấn hướng
nghiệp cho học sinh khối 12 được 78 cuộc, có 10.082 lượt học sinh tham gia.
- Trong lĩnh vực lao động và việc làm, thành phố đã chỉ đạo các đơn vị
đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, thu hút nhiều dự án đầu tư cho thanh niên
để tạo việc làm góp phần tăng cường đầu tư vào chương trình mục tiêu quốc gia
xóa đói giảm nghèo, có chính sách, cơ chế thích hợp hỗ trợ thanh niên lập
nghiệp nhất là ở những địa bàn khó khăn, hỗ trợ con em hộ nghèo và các đối
tượng chính sách được vay vốn. Đến nay đã giải quyết việc làm khoảng 75%
thanh niên lao động nông thôn, cùng với những chính sách đó, trong thời gian
qua các cấp, các ngành thành phố phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các
cấp triển khai thực hiện các mô hình đào tạo nghề cho lao động nông thôn và bộ
đội xuất ngũ; tuyên truyền Kế hoạch “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn
thành phố, giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020”. Trong 07 năm
qua đã giải quyết việc làm cho 9.800 thanh niên. Trong đó đào tạo nghề gắn với
giải quyết việc làm là 1.050 thanh niên; đi làm việc ngoài tỉnh là 2.450 người; tự
tạo việc làm tại chỗ là 6.280 thanh niên; xuất khẩu lao động 20 thanh niên. Tỷ lệ
thanh niên thất nghiệp ở thành thị giảm từ 12,5% xuống còn dưới 3%; Tỷ lệ
thanh niên thiếu việc làm ở nông thôn từ 16% xuống còn dưới 6%, tổ chức các
sàn giao dịch và hội tư vấn việc làm cho 9.000 lượt thanh niên.
- Trong hoạt động thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, có 100% thanh
niên được huấn luyện chương trình giáo dục quốc phòng; thực hiện nghĩa vụ
quân sự, tham gia các lực lượng vũ trang theo quy định của pháp luật; tham gia
xây dựng nền quốc phòng toàn dân, chính sách hậu phương - quân đội; tham gia
các hoạt động giao lưu động viên các đối tượng thanh niên nhập ngũ, tại ngũ,
các hoạt động hướng về biển đảo và góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự
an toàn xã hội, bảo vệ bí mật nhà nước, xung kích đấu tranh chống mọi hành vi
xâm hại đến an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội. Thanh niên tham gia
đăng ký nghĩa vụ quân sự tình nguyện đạt 100%.
Hàng năm, các đơn vị đã làm tốt công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân
sự, vận động thanh niên khám tuyển nghĩa vụ quân sự và phối hợp tuyển chọn đưa
thanh niên lên đường nhập ngũ hoàn thành chỉ tiêu giao. Ngoài ra công an các xã,
phường phối hợp Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh ở đơn vị thành lập Đội
Thanh niên xung kích an ninh tham gia cổ động, trấn áp tội phạm, tuyên truyền
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Luật Giao thông, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
thành phố.
- Trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, vui chơi, giải trí, bảo vệ sức khỏe,
hoạt động thể dục, thể thao: trong những năm qua, thành phố chỉ đạo phòng Văn
hóa và Thông tin phối hợp với thành đoàn và các ngành chuyên môn tổ chức các
hoạt động này thường xuyên, duy trì được tổ chức vào các ngày lễ lớn trong năm
và tham gia các hoạt động do tỉnh Hậu Giang tổ chức, đã thu hút đông đảo đoàn
viên, thanh niên tích cực tham gia, đã tổ chức được 1.296 cuộc có 182.485 đoàn
viên, thanh niên và học sinh tham dự. Đặc biệt, trong các đợt sinh hoạt văn hóa,
văn nghệ, các cơ quan, đơn vị đều gắn liền với việc triển khai và thực hiện cuộc
vận động "Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác"; qua đó góp phần trau dồi đạo
đức cách mạng, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho thanh niên.
- Trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình: có 80% thanh niên được giáo dục
kiến thức về hôn nhân và gia đình, thực hiện hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một
vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng, xây dựng gia đình hạnh phúc. Hầu hết thanh
niên thành phố luôn giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt
Nam; kính trọng ông bà, cha mẹ và người lớn tuổi; chăm sóc, giáo dục con, em
trong gia đình; gương mẫu thực hiện pháp luật về hôn nhân và gia đình; về dân
số và kế hoạch hóa gia đình.
b. Về trách nhiệm của Nhà nước, gia đình và xã hội đối với thanh niên
(Từ Điều 17 đến Điều 27)
Về cơ bản, các cấp, các ngành trong thành phố luôn quan tâm, phối hợp
với gia đình thực hiện đúng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà
nước về thanh niên; tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên trong học tập, lao
động; bảo vệ Tổ quốc; hoạt động khoa học, công nghệ và bảo vệ tài nguyên, môi
trường; văn hóa, nghệ thuật, vui chơi, giải trí, bảo vệ sức khỏe, hoạt động thể
dục, thể thao; hôn nhân và gia đình; quản lý nhà nước và xã hội; bảo đảm thực
hiện các chính sách của Nhà nước đối với một số đối tượng thanh niên đặc thù,
cụ thể như:
- Phòng Văn hóa và Thông tin, phòng Tư pháp, Đài truyền thanh và Thành
đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đồng thời thực hiện tốt công tác kiểm tra,
quản lý văn hóa, các dịch vụ văn hóa, xử lý nghiêm các sai phạm, kịp thời ngăn
chặn các sản phẩm không lành mạnh gây tác động xấu đến thanh niên, nhất là
qua mạng Internet và các phương tiện thông tin khác.
- Ngành Y tế, phối hợp với Thành đoàn tuyên truyền, vận động nhân dân
xây dựng nếp sống văn minh, phòng chống các tệ nạn xã hội. Đã tổ chức khám
bệnh, tư vấn và phát thuốc miễn phí cho gia đình chính sách, gia đình có công
với cách mạng, hộ nghèo, cấp hơn 4.200 cơ số thuốc với tổng số tiền trên 630
triệu đồng.
- Phòng Tư pháp phối hợp với các ngành có liên quan thường xuyên tổ
chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải
cơ sở, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật, tổ chức nhiều đợt nói chuyện chuyên
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đề, hướng dẫn thanh thiếu niên thực hiện pháp luật ở 9/9 đơn vị xã, phường, nhất
là các đối tượng đang Quản lý giáo dục tại xã, phường, các đối tượng tù treo, tù
tha về để hòa nhập cộng đồng và ở những địa bàn điểm nóng về vi phạm pháp
luật, đã tuyên truyền 24 cuộc, có 4.262 đoàn viên, thanh niên tham dự. Đồng thời,
hướng dẫn, tạo điều kiện cho thanh niên tham gia công tác hòa giải ở địa phương;
củng cố, kiện toàn tổ chức và hoạt động của các câu lạc bộ thanh niên với pháp
luật để cảm hóa, giáo dục cho các đối tượng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật,
chậm tiến hòa nhập với cộng đồng.
- Ngành Giáo dục và Đào tạo không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục
ở các cấp học, thực hiện miễn, giảm học phí, cấp sách giáo khoa và các chính
sách ưu đãi khác theo quy định của pháp luật để tạo điều kiện cho thanh niên hộ
nghèo, cận nghèo có cơ hội học tập, tiếp cận thông tin; thành lập quỹ khuyến
học, khuyến tài, huy động nhiều nguồn lực xã hội tham gia đóng góp, kết quả
vận động được 1.345 xuất học bổng trị giá trên 500 triệu đồng để hỗ trợ và khen
thưởng kịp thời cho các tài năng trẻ.
- Trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và bảo vệ tài nguyên, môi trường, có
80% đoàn viên, thanh niên được tư vấn, tham gia tập huấn chuyển giao khoa học
công nghệ mới nhằm khơi dậy và phát huy phẩm chất, tiềm năng sáng tạo, tính tiên
phong của tuổi trẻ thành phố trong lao động, học tập nâng cao trình độ, tích cực
tham gia vào các đề tài nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, cải tiến sản
xuất kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Thời gian qua
Thành đoàn đã phát động và thu hút đông đảo cán bộ, công chức và lực lượng thanh
niên tham gia phong trào “Thanh niên sống đẹp - sống có ích”, “Thanh niên tình
nguyện vì an sinh xã hội và bảo vệ môi trường”, “Thanh niên lập thân, lập
nghiệp làm giàu chính đáng”. Kết quả: đã có hơn 49 đề tài được công nhận, ứng
dụng làm lợi hơn 1 tỷ đồng, có 129 mô hình làm ăn có hiệu quả thu nhập từ 50
triệu đồng/ha/năm; xây dựng 27 công trình thanh niên với tổng giá trị hơn 2 tỷ
đồng; có 04 thanh niên được Trung ương đoàn trao tặng giải thưởng Lương
Định Của gồm: Trương Hữu Vịnh với mô hình Nuôi heo rừng ở xã Hỏa Tiến,
Dương Chấn Biên với mô hình Trồng khóm ở xã Hỏa Tiến, Trần Văn Ái với mô
hình Tái chế bọc ở xã Hỏa Tiến, Nguyễn Quốc Toàn với mô hình Đang ghế mây
ở xã Tân Tiến.
- Trong lĩnh vực lao động và việc làm, UBND thành phố đã ban hành Kế
hoạch “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn thành phố, giai đoạn 2011 - 2015
và định hướng đến năm 2020”, chú trọng công tác giảm nghèo, giải quyết việc
làm cho thanh niên. Thường xuyên tổ chức tập huấn như: nâng cao kiến thức; kỹ
năng về tư vấn hướng nghiệp, hỗ trợ thanh niên học nghề, lập nghiệp..., kết quả
tổng số dư nợ cho vay ủy thác qua Đoàn Thanh niên là hơn 12,6 tỷ đồng. Qua
đó, hỗ trợ, định hướng cho thanh niên vươn lên làm giàu chính đáng góp phần
hạn chế tình trạng thất nghiệp và thiếu việc làm, tạo môi trường thuận lợi cho
thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.
- Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng sử dụng thanh niên nhằm xây
dựng đội ngũ cán bộ quản lý, lãnh đạo trẻ được cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn
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thể trong thành phố quan tâm. Trong những năm qua, Thành ủy, Hội đồng nhân
dân, Ủy ban nhân dân thành phố đã quan tâm xây dựng và phát triển đội ngũ tri
thức của thành phố, đã ban hành nhiều văn bản để lãnh, chỉ đạo xây dựng chính
sách đào tạo, thu hút, phát triển đội ngũ tri thức, góp phần nâng cao chất lượng
nguồn nhân lực trên địa bàn thành phố và sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của
địa phương.
Nhìn chung, với sự tham gia của các ban, ngành, đoàn thể thành phố và
xã, phường đã tạo điều kiện cho thanh niên phát huy hết khả năng và cống hiến
nhiều hơn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, có ý chí tự lập, tự cường,
nỗ lực vươn lên, phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc, tin tưởng
vào sự lãnh đạo của Đảng; trình độ học vấn ngày càng được nâng lên, tích cực
tham gia bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và hoạt động xã hội, tình
nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Qua đó, đã xuất hiện ngày càng nhiều các tập thể
điển hình, thanh niên tiên tiến trên các lĩnh vực, là lực lượng đi đầu trong xây dựng
và bảo vệ Tổ quốc.
c. Về trách nhiệm của Nhà nước, gia đình và xã hội trong việc bảo vệ,
bồi dưỡng thanh niên từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi (từ Điều 28 đến Điều 31)
Công tác chăm sóc, bảo vệ, bồi dưỡng cho thanh niên từ đủ 16 tuổi đến 18
tuổi được các cấp, các ngành trong thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện, tạo điều
kiện thuận lợi cho thanh niên học tập, định hướng nghề nghiệp, vui chơi, giải trí,
hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao phù hợp với từng lứa tuổi. Bên
cạnh đó gia đình đóng vai trò quan trọng trong việc giáo dục thanh niên có trách
nhiệm xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, bình đẳng, tiến bộ, tạo môi trường lành
mạnh cho sự phát triển nhân cách của thanh niên. Tăng cường quản lý, giáo dục
thanh niên không tự ý bỏ học, bỏ nhà, sống lang thang; không hút thuốc lá, không
uống rượu bia, không tham gia vào các tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự - xã hội không
vi phạm pháp luật.
d. Quản lý nhà nước đối với công tác thanh niên
Song song việc triển khai thực hiện các chính sách đối với thanh niên theo
quy định của Luật Thanh niên, công tác xây dựng bộ máy, tổ chức quản lý nhà
nước đối với công tác thanh niên từng bước được kiện toàn; Phòng Nội vụ thành
phố đã bố trí cán bộ phụ trách về công tác thanh niên; Bí thư Đoàn Thanh niên
các xã, phường kiêm nhiệm công tác thanh niên. Tuy mới được thành lập và đi
vào hoạt động các đơn vị đã kịp thời tham mưu thực hiện công tác quản lý nhà
nước đối với thanh niên và làm đầu mối lồng ghép các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát
triển thanh niên vào các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội, an ninh
quốc phòng của thành phố.
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Kết quả đạt được
Nhìn chung, qua 07 năm triển khai thực hiện Luật Thanh niên, các cấp ủy
Đảng, chính quyền, các đoàn thể, các lực lượng xã hội thành phố đã nhận thức
đúng về vai trò của thanh niên và công tác thanh niên trong thời kỳ mới. Sự lãnh
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đạo của các cấp ủy, sự quan tâm chỉ đạo của các cấp chính quyền và sự phối hợp
của các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị, chính trị xã hội, các tổ chức
xã hội nghề nghiệp và nhân dân trong công tác thanh niên được tăng cường có
hiệu quả. Tình hình thanh niên đã có nhiều chuyển biến tích cực cả về ý thức
chấp hành pháp luật, về thái độ chính trị, đạo đức, lối sống, đặc biệt tính năng
động, sáng tạo, tinh thần xung kích, tình nguyện, tính tự giác được nâng cao.
Lực lượng cán bộ, công chức, viên chức trẻ và lực lượng thanh niên của
các thành phần xã hội khác phát huy được khả năng, năng lực, đoàn kết, năng
động, sáng tạo trong học tập, lao động và trong công tác; nội dung, phương thức
hoạt động của Đoàn và phong trào thanh niên từng bước được đổi mới; Quản lý
nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên đã có những bước đột phá mạnh
mẽ, các phong trào thi đua yêu nước của thanh niên và các chương trình, đề án
về phát triển thanh niên đã góp phần giáo dục lý tưởng, phẩm chất đạo đức lối
sống, tạo môi trường thuận lợi cho thanh niên học tập, rèn luyện, tích cực cống
hiến vào sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và an ninh quốc phòng của thành
phố.
2. Những tồn tại, hạn chế
- Công tác triển khai thực hiện Luật Thanh niên còn có những hạn chế
nhất định; kết quả đạt được trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên chưa
vững chắc; một số cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể ở các cấp triển khai, quán
triệt Luật Thanh niên và các nghị quyết, chương trình hành động còn mang tính
hình thức; việc triển khai thực hiện Luật Thanh niên chưa được triển khai rộng
khắp ở các cơ quan, ban, ngành, chủ yếu do tổ chức Đoàn thanh niên và Phòng
Tư pháp thực hiện.
- Công tác phối hợp giữa các đơn vị trong việc triển khai, tuyên truyền,
phổ biến Luật Thanh niên chưa được quan tâm đúng mức. Một số đơn vị sau khi
được quán triệt Luật Thanh niên về chưa chủ động tổ chức triển khai trong nội
bộ cán bộ, công chức ở cơ quan, đơn vị mình. Do đó, việc đưa pháp luật đến cán
bộ, công chức đôi khi chậm, ảnh hưởng đến hiệu quả công việc.
- Một bộ phận cán bộ Đoàn, Hội ở cơ sở còn hạn chế về trình độ, chưa
chủ động làm tốt công tác tham mưu, còn trông chờ vào sự chỉ đạo của cấp ủy,
chính quyền.
- Một bộ phận thanh niên, nhất là thanh niên ở nông thôn trình độ học vấn
thấp, chưa có việc làm, thu nhập thấp hoặc thu nhập không ổn định. Thanh niên
chưa xác định đúng đắn lý tưởng sống, nhận thức về chính trị còn hạn chế, lười
học tập và nghiên cứu khoa học, lao động, đua đòi, có lối sống buông thả, thực
dụng, coi thường giá trị văn hóa, bị lôi kéo vào tệ nạn xã hội và tình trạng vi
phạm pháp luật. Tỷ lệ thanh niên được đào tạo nghề còn thấp, chất lượng chưa
cao, thiếu kiến thức, kỹ năng cần thiết trước yêu cầu hội nhập và phát triển.
3. Nguyên nhân tồn tại, hạn chế
- Những hạn chế, tồn tại trên có nhiều nguyên nhân nhưng nguyên nhân
cốt lõi là do cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương một số nơi chưa quan tâm
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sâu sát đến vấn đề tổ chức và hoạt động triển khai Luật Thanh niên; cơ chế kiêm
nhiệm quá nhiều chức vụ ở nhiều Ban và Hội đồng, nên mỗi thành viên không
thể tập trung thời gian để thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng phối hợp công tác
phổ biến, giáo dục pháp luật để triển khai Luật Thanh niên.
- Vai trò tiên phong của Mặt trận và các Đoàn thể trong công tác triển
khai thực hiện Luật Thanh niên tuy có quan tâm nhưng vẫn chưa phát huy tốt vai
trò trách nhiệm của mình, chưa chủ động, sáng kiến trong hoạt động, chưa thực
hiện tốt nhiệm vụ, vẫn còn trông chờ vào sự chỉ đạo của cấp trên. Đội ngũ bí thư,
phó bí thư đoàn xã, phường thường xuyên thay đổi, thiếu kinh nghiệm, kiêm
nhiệm nhiều việc và chưa được đào tạo qua chuyên môn, nên còn lúng túng
trong thực hiện nhiệm vụ.
- Công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành và trong hệ thống chính trị về
triển khai các chương trình, đề án phát triển thanh niên chưa đồng bộ; chất
lượng, hiệu quả thực hiện chưa cao; Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư
tưởng cho thanh niên chưa bắt kịp với sự phát triển của xã hội; nội dung và hình
thức tuyên truyền thiếu khoa học, chưa sát thực tế.
- Nhận thức của một số cấp ủy và UBND xã, phường chưa đầy đủ, do vậy
chưa quan tâm đúng mức đến công tác thanh niên, việc kiểm tra, giám sát chưa kịp
thời, chưa gắn việc thực hiện Luật Thanh niên với việc thực hiện các mục tiêu,
nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, ngành mình.
- Trách nhiệm giáo dục, quản lý, chăm sóc của một số gia đình chưa đúng
mức, một số gia đình chỉ tập trung làm kinh tế hoặc do hoàn cảnh khó khăn đời
sống kinh tế gia đình không ổn định... nên thiếu sự quan tâm, quản lý thanh niên.
Phần thứ hai
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA LUẬT THANH NIÊN
I. TÁC ĐỘNG CỦA LUẬT THANH NIÊN ĐỐI VỚI GIỮ VỮNG
CHÍNH TRỊ, AN NINH QUỐC PHÒNG
1. Khi chưa ban hành Luật Thanh niên
Đời sống và tầm quan trọng của thanh niên chưa thật sự được quan tâm,
chăm sóc của cơ quan nhà nước để có thể phát triển về mọi mặt góp phần vào sự
phát triển của đất nước. Do đó một bộ phận thanh niên chưa ý thức được tầm
quan trọng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc, nên bộ phận không nhỏ
thanh niên sống tha hóa, không có lý tưởng... dẫn đến tệ nạn xã hội trong thanh
niên có lúc gia tăng và diễn biến phức tạp, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh
trật tự xã hội.
2. Sau khi Luật Thanh niên có hiệu lực thi hành
Khi Luật Thanh niên được ban hành, nhìn chung nhận thức của lực lượng
này có sự chuyển biến rõ rệt, nhận thức được tầm quan trọng trong công cuộc
xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Đặc biệt trên địa bàn thành phố Vị Thanh các tổ
chức Đoàn, Hội tiếp tục được củng cố, kiện toàn; chất lượng đoàn viên, hội viên,
đội viên được nâng lên; nội dung và phương thức hoạt động từng bước đổi mới;
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các hoạt động, phong trào, nhất là các phong trào lớn của Đoàn như: “Năm xung
kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Bốn đồng hành với thanh
niên lập thân, lập nghiệp” ... được triển khai rộng rãi và có hiệu quả đối với lực
lượng thanh niên trên địa bàn; số lượng thanh niên tình nguyện tham gia nhập
ngũ ngày càng nhiều; lực lượng thanh niên xung kích tham gia giữ gìn an ninh,
chính trị, trật tự an toàn xã hội một cách tự giác và đạt hiệu quả cao... Từ đó cho
thấy từ khi có Luật Thanh niên nhận thức về tư tưởng chính trị, lối sống của lực
lượng này đã có sự thay đổi, sống có lý tưởng, có mục đích, lành mạnh góp phần
tích cực vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.
3. Đóng góp của Luật Thanh niên đối với lĩnh vực ổn định chính trị,
an ninh quốc phòng
Luật thanh niên ra đời giúp thanh niên càng nhận thức rõ hơn trách nhiệm
bảo vệ tổ quốc, hàng năm số lượng thanh niên tình nguyện đăng ký tham gia
nghĩa vụ quân sự trên địa bàn thành phố đều tăng, nhiều nơi trên địa bàn thành
phố đã thành lập được các mô hình Đội Thanh niên xung kích thu hút đông đảo
đoàn viên, thanh niên ưu tú, bộ đội xuất ngũ... tham gia góp phần giữ vững an
ninh trật tự địa phương, hạn chế phần nào tệ nạn xã hội.
II. TÁC ĐỘNG CỦA LUẬT THANH NIÊN ĐẾN PHÁT TRIỂN
KINH TẾ - XÃ HỘI
1. Khi chưa ban hành Luật Thanh niên
Tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố đang trên đà phát triển
theo đường lối đổi mới. Tuy nhiên vai trò của thanh niên trong phát triển kinh tế
ở địa phương còn mờ nhạt, số lượng mô hình, điển hình thanh niên lập thân, lập
nghiệp trên địa bàn thành phố còn ít chưa đem lại hiệu quả cao. Một bộ phận
thanh niên còn có tư tưởng ỷ lại, ngại lao động, chưa ý thức được tầm quan
trọng của mình trong việc phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương… Bên cạnh
đó tình hình thất nghiệp và thiếu việc làm vẫn còn.
2. Sau khi Luật Thanh niên có hiệu lực thi hành
Nhận thức của thanh niên về phát triển kinh tế - xã hội được nâng lên, ý
thức được quyền lợi và nghĩa vụ của bản thân, nhận thấy được sự quan tâm của
chính quyền địa phương nên tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội. Thanh
niên luôn được hướng nghiệp, đào tạo, tham gia học nghề, giải quyết việc làm.
Có ý thức lập thân, lập nghiệp, vươn lên làm giàu góp phần phát triển kinh tế gia
đình, kinh tế địa phương, từ đó hạn chế các tệ nạn xã hội.
3. Đóng góp của Luật Thanh niên đối với lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội
Về mặt kinh tế, Luật Thanh niên ra đời đã tạo tiền đề và điều kiện thuận
lợi cho thanh niên có ý thức vươn lên lập thân, lập nghiệp, tin tưởng vào sự lãnh
đạo của Đảng và công cuộc đổi mới của đất nước, tinh thần xung kích tình
nguyện của tuổi trẻ tiếp tục được khơi dậy và phát huy có hiệu quả thông qua
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các phong trào hành động cách mạng như: “5 xung kích phát triển kinh tế xã hội
và bảo vệ tổ quốc” và “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”.
Về mặt xã hội, những cơ chế chính sách được quy định trong Luật Thanh
niên cơ bản đáp ứng nhu cầu của thanh niên trong các lĩnh vực học tập, việc
làm, đời sống văn hóa. Phong trào đoàn kết tập hợp thanh niên được mở rộng,
góp phần xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh, tạo nên
sức mạnh tổng thể của cả hệ thống chính trị trong việc tham gia phát triển kinh
tế - xã hội, thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thành phố và chung tay xây
dựng nông thôn mới.
III. TÁC ĐỘNG CỦA LUẬT THANH NIÊN ĐẾN PHÁT TRIỂN
THANH NIÊN
1. Khi chưa ban hành Luật Thanh niên
Sự phát triển và vai trò của thanh niên chưa thật sự được quan tâm của
các cơ quan nhà nước. Từ đó ảnh hưởng đến lối sống và suy nghĩ của một bộ
phận Thanh niên, chưa nhận thức được quyền, nghĩa vụ của thanh niên nên có
lối sống buôn thả, thiếu lý tưởng, trình độ học vấn thấp khả năng hội nhập, tiếp
thu không cao.
2. Sau khi Luật Thanh niên có hiệu lực thi hành
Luật Thanh niên năm 2005 và Nghị định số 120/2007/NĐ-CP ngày 23
tháng 7 năm 2007 của Chính phủ có những tác động tốt đến công tác quản lý
nhà nước về thanh niên; đã tạo cơ sở pháp lý toàn diện, đầy đủ cho các cơ quan,
tổ chức, xã hội và chính cá nhân thanh niên trong việc thực hiện chăm lo, giáo
dục, bồi dưỡng và phát huy đức, tài của thanh niên; quan tâm đẩy mạnh công tác
bồi dưỡng, giáo dục, đào tạo phát triển thanh niên đáp ứng nhu cầu, lợi ích chính
đáng để họ trở thành nguồn nhân lực có chất lượng cao, góp phần vào sự phát
triển của thành phố nói riêng và trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá
đất nước nói chung.
3. Đóng góp của Luật Thanh niên đối với việc phát triển thanh niên
Luật Thanh niên có một tác động tích cực đối với sự phát triển của thanh
niên trên địa bàn thành phố nói riêng và cả nước nói chung, khẳng định hơn nữa
vai trò tích cực của thanh niên trong xây dựng, bảo vệ tổ quốc. Thanh niên được
quan tâm đào tạo, giáo dục về mọi mặt chính trị, văn hóa…, quyền lợi luôn được
quan tâm và đảm bảo được thực hiện. Chính quyền có sự quan tâm, chú trọng tốt
hơn đến công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách về công tác thanh
niên; tổ chức quán triệt chính sách pháp luật về phát triển thanh niên, kiện toàn
tổ chức và đội ngũ công chức, viên chức làm công tác thanh niên và quy hoạch,
đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức thanh niên.
IV. TÁC ĐỘNG CỦA LUẬT THANH NIÊN ĐẾN NHẬN THỨC,
THÁI ĐỘ, HÀNH VI CỦA THANH NIÊN ĐỐI VỚI QUYỀN VÀ NGHĨA
VỤ CỦA THANH NIÊN
1. Khi chưa ban hành Luật Thanh niên
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Đa số thanh niên chưa nhận thức rõ về quyền và trách nhiệm của mình
đối với, bản thân, gia đình và xã hội nên một bộ phận không nhỏ Thanh niên
chưa có thái độ, hành vi đúng đắn, chưa tích cực học tập, rèn luyện bản thân để
có thể góp phần vào sự phát triển mọi mặt trên địa bàn thành phố. Đồng thời
trách nhiệm của cơ quan nhà nước ở địa phương, gia đình trong việc chăm lo,
bồi dưỡng, phát huy thanh niên chưa được xác định rõ ràng.
2. Sau khi Luật Thanh niên có hiệu lực thi hành
Luật Thanh niên năm 2005 là cơ sở pháp lý quan trọng để thanh niên
nhận thức về vị trí, vai trò, trách nhiệm của mình đối với bản thân, gia đình và
xã hội, có thái độ tích cực hơn trong cuộc sống, biết phấn đấu vươn lên, có lý
tưởng sống. Bên cạnh đó trách nhiệm của các cơ quan, ban ngành đối với thanh
niên cũng được quy định một cách cụ thể trên cơ sở Luật Thanh niên, tạo niềm
tin cho thanh thiếu niên trong cuộc sống và giúp họ thấy được sự quan tâm của
chính quyền địa phương đến sự phát triển, tiến bộ của lực lượng thanh thiếu niên
là động lực thúc đẩy thanh niên phát triển góp phần xây dựng đất nước nói
chung. Từ khi có Luật Thanh niên đào tạo, giáo dục phát triển thanh niên toàn
diện trên các mặt được xác định là nhiệm vụ quan trọng. Nhìn chung sau thời
gian áp dụng và vận dụng luật vào thực tế thì quyền và nghĩa vụ của thanh niên
được đảm bảo.
3. Đóng góp của Luật Thanh niên đối với nhận thức, thái độ, hành vi
của thanh niên đối với quyền và nghĩa vụ của thanh niên
Nhận thức được quyền và nghĩa vụ của mình lực lượng thanh niên trên
địa bàn thành phố đã có nhận thức và thái độ đúng đắn trong học tập, lao động
và lý tưởng sống của bản thân, có ý thức phấn đấu vươn lên, tích cực tham gia
mọi hoạt động do địa phương tổ chức để góp phần xây dựng phát triển kinh tế
địa phương.
V. TÁC ĐỘNG CỦA LUẬT THANH NIÊN ĐỐI VỚI CÔNG TÁC
THANH NIÊN VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THANH NIÊN
1. Khi chưa ban hành Luật Thanh niên
Công tác thanh niên và quản lý thanh niên trên địa bàn thành phố ít được
quan tâm, chưa có chính sách và kế hoạch đào tạo thanh niên cụ thể, làm cho
thanh niên chưa phát huy hết vai trò, khả năng của mình.
2. Sau khi Luật Thanh niên có hiệu lực thi hành
Mối liên hệ giữa công tác quản lý nhà nước về thanh niên đối với các cơ
quan, ban, ngành đoàn thể phát triển theo hướng tích cực, việc nắm bắt những
chủ trương, giải pháp giải quyết nhu cầu và nguyện vọng của thanh niên ngày
càng rõ ràng, cụ thể có định hướng. Công tác quản lý nhà nước về thanh niên
được các cơ quan, đơn vị quan tâm thật sự nhất là đối với Đoàn thanh niên thành
phố.
3. Đóng góp của Luật Thanh niên đối với công tác thanh niên và
Quản lý nhà nước về thanh niên
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- Từ khi có luật Thanh niên đến nay đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc
ban hành chính sách về Thanh niên được thuận lợi, như:
+ Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến
lược, chính sách, chương trình phát triển thanh niên và công tác thanh niên;
+ Đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác thanh niên;
+ Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong
việc thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên;
+ Quản lý hoạt động hợp tác quốc tế về công tác thanh niên.
- Trên cơ sở quy định của luật đã tạo điều kiên cho địa phương tổ chức bộ
máy quản lý Nhà nước về Thanh niên một cách thống nhất, đạt hiệu quả cao.
VI. TÁC ĐỘNG CỦA LUẬT THANH NIÊN GÓP PHẦN HOÀN
CHỈNH CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT VỀ THANH NIÊN
1. Khi chưa ban hành Luật Thanh niên
Các quy định về công tác Thanh niên còn chồng chéo, không đồng bộ
trong hệ thống pháp luật, các hướng dẫn thi hành chưa cụ thể, chức năng quản lý
Nhà nước về Thanh niên chưa rõ ràng từ đó đã gây không ít khó khăn cho địa
phương trong công tác Thanh niên. Đôi khi công tác thanh niên chưa được quan
tâm sâu sắc, chưa đầu tư đúng mức cho sự phát triển của thanh niên.
2. Sau khi Luật Thanh niên có hiệu lực thi hành
Hệ thống pháp luật tương đối hoàn chỉnh, những quy định về quyền và
nghĩa vụ đối với thanh niên được cụ thể. Trên cơ sở đó đã tạo điều kiện thuận lợi
cho công tác quản lý Nhà nước ở địa phương đã xác định rõ ràng về vai trò trách
nhiệm của từng cấp, từng ngành để chỉ đạo thực hiện tốt trong công tác quản lý
thanh niên. Qua đó đã xây dựng một môi trường lành mạnh để Thanh niên được
sinh hoạt, được hưởng các chính sách của nhà nước theo quy định của pháp luật.
3. Đóng góp của Luật Thanh niên đối với việc hoàn chỉnh chính sách
pháp luật về thanh niên
Việc ban hành Luật Thanh niên hiện nay là cần thiết và cấp bách, là quá
trình thể chế hoá đầy đủ các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà
nước về công tác thanh niên, tạo ra môi trường xã hội thuận lợi cho việc bồi
dưỡng, giáo dục để hình thành thế hệ thanh niên kế tục trung thành và xuất sắc
sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc.
Việc ban hành Luật Thanh niên là đòi hỏi của quá trình xây dựng Nhà
nước pháp quyền XHCN, vì thanh niên là nguồn nhân lực tương lai của đất
nước, giữ vai trò quan trọng trong công cuộc xây dựng đất nước.
Đã tạo ra một hệ thống quản lý thống nhất trong công tác Thanh niên do
Đảng lãnh đạo trực tiếp và toàn diện bằng các Chỉ thị, Nghị quyết và các chủ
trương công tác khác. Nhà nước Quản lý, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, căn
cứ chức năng, nhiệm vụ, Quyền hạn để triển khai thực hiện.
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VII. TÁC ĐỘNG CỦA LUẬT THANH NIÊN ĐẾN HỢP TÁC
QUỐC TẾ VỀ THANH NIÊN
1. Khi chưa ban hành Luật Thanh niên
Đại bộ phận thanh niên chưa ý thức được công tác hợp tác quốc tế về
thanh niên trong thời buổi hội nhập, chưa có nhiều cơ hội giao lưu, học hỏi nên
việc hợp tác quốc tế về thanh niên trên địa bàn còn hạn chế.
2. Sau khi Luật Thanh niên có hiệu lực thi hành
Lực lượng thanh niên ngày càng tiến bộ có ý thức cao về vai trò, trách nhiệm
của bản thân đối với công tác hợp tác Quốc tế về thanh niên đã chủ động phát huy
tinh thần tự học, tự nâng cao năng lực và rèn luyện bản thân để chủ động tham gia
giao lưu, học hỏi và hợp tác Quốc tế trên nhiều lĩnh vực.
3. Đóng góp của Luật Thanh niên đối với việc hợp tác quốc tế về thanh niên
Việc ban hành Luật Thanh niên năm 2005 không chỉ khẳng định tính ưu
việt của chế độ xã hội chủ nghĩa, sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với
thanh niên, mà còn tạo thêm những điều kiện pháp lý cần thiết, giúp cho việc
đào tạo, bồi dưỡng thanh niên phù hợp với yêu cầu của các chuẩn mực về thanh
niên và công tác thanh niên. Từ những quy định của Luật Thanh niên về quyền
và nghĩa vụ của thanh niên, đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để thanh niên có cơ
hội giao lưu, hợp tác, trao đổi kinh nghiệm với thanh niên các nước nhằm nâng
cao nhận thức và khả năng hiểu biết của thanh niên, góp phần tham gia vào xây
dựng Quê hương, Đất nước phát triển đúng Mục tiêu mà Đảng và Nhà nước ta
đã đề ra.
Phần thứ ba
KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LUẬT THANH NIÊN
I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LUẬT THANH NIÊN
Qua thực tiễn từ công tác tổ chức triển khai thực hiện Luật Thanh niên
2005 cho thấy các chế tài quy định chưa đủ mạnh; Luật, nhưng chủ yếu mang
tính chất vận động dẫn đến hiệu lực thi hành bị hạn chế; quy định về các nguyên
tắc tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về thanh niên, các tổ chức thanh niên, trách
nhiệm của các đoàn thể trong thực hiện các quyền và nghĩa vụ đối với thanh
niên chưa cụ thể, gây hiểu nhầm, dẫm chân nhau trong tổ chức thực hiện.
II. NHỮNG NỘI DUNG CẦN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LUẬT THANH
NIÊN
1. Luật thanh niên 2005 được sửa đổi, bổ sung cần cụ thể hóa các quy định
của Hiến pháp về tổ chức hệ thống chính trị, trách nhiệm của Nhà nước, xã hội,
quyền và nghĩa vụ của thanh niên, quan điểm của Đảng cũng như định hướng
phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của đất nước trong thời kỳ mới,
thống nhất trong hệ thống pháp luật và phù hợp với các quy định Quốc tế mà
Việt Nam đã tham gia ký kết.
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2. Sửa đổi, bổ sung Luật Thanh niên 2005 cần có sự kế thừa, trên cơ sở
đánh giá kết quả thực tiễn từ quá trình triển khai thực hiện. Trong Luật Thanh
niên sửa đổi, bổ sung đề nghị cần có các chương quy định riêng về:
+ Thanh niên Việt Nam ở nước ngoài và thanh niên nước ngoài định cư,
sinh sống ở Việt Nam;
+ Quản lý nhà nước về thanh niên;
+ Chính sách xã hội hóa đối với các hoạt động phát triển thanh niên.
3. Một số nội dung cụ thể đề nghị cần sửa đổi, bổ sung
- Điều 1 khái niệm về thanh niên cần được mở rộng; làm rõ hai khái niệm
“Thanh niên” và “Thanh niên Việt Nam”.
- Chương II quy định về quyền và nghĩa vụ của thanh niên cần bổ sung
điều quy định “Quyền và nghĩa vụ của thanh niên trong thực hiện chính sách,
pháp luật của Đảng và Nhà nước”.
- Chương IV cần quy định thêm về nghĩa vụ đối với thanh niên từ 16 tuổi
đến 18 tuổi nhằm phù hợp với các quy định của bộ luật hình sự, dân sự và phù
hợp với thực tiễn hiện nay của xã hội.
III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
Nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về thanh niên trong thời gian
tới, thành phố Vị Thanh có một vài đề xuất, kiến nghị sau:
1. Có chính sách đầu tư cơ sở vật chất, kinh phí cho các hoạt động thanh
niên và công tác thanh niên.
2. Cần có chính sách giải quyết việc làm đối với thanh niên, sinh viên mới
tốt nghiệp ra trường để bảo đảm các quyền và lợi ích của thanh niên.
3. Tăng cường phối hợp giữa Đoàn thanh niên với các cấp, các ngành,
đoàn thể nhân dân, các tổ chức kinh tế và gia đình trong việc chăm lo bồi dưỡng
giáo dục thanh niên, phát huy vai trò của thanh niên trong sự nghiệp phát triển
kinh tế - xã hội của địa phương.
Trên đây là báo cáo tổng kết 07 năm thực hiện Luật Thanh niên năm 2005
trên địa bàn thành phố Vị Thanh./.
Nơi nhận:
- Sở Nội vụ (CTTN);
- Tỉnh đoàn;
- TT: TU; UBND TP;
- Các ban, ngành, đoàn thể thành phố;
- UBND các xã, phường;
- Lưu: VT, NV.
D/Như/CTTN.

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Nguyễn Hoài Thúy Hằng
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