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/QĐ-ĐĐBĐVN

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác
quản lý Nhà nước về thanh niên của Cục Đo đạc, Bản đồ
và Thông tin địa lý Việt Nam năm 2021
CỤC TRƯỞNG
CỤC ĐO ĐẠC, BẢN ĐỒ VÀ THÔNG TIN ĐỊA LÝ VIỆT NAM
Căn cứ Luật Thanh niên ngày 16 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 1712/QĐ-TTg ngày 02 tháng 11 năm 2020 của
Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thanh niên;
Căn cứ Quyết định số 1166/QĐ-BTNMT ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Bộ
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
và cơ cấu tổ chức của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam;
Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ
công tác quản lý Nhà nước về thanh niên của Cục Đo đạc , Bản đồ và Thông tin
địa lý Việt Nam năm 2021.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị
trực thuộc Cục chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ TN&MT (để b/c);
- Cục trưởng;
- Các Phó Cục trưởng;
- Vụ Tổ chức cán bộ;
- Đảng ủy Cục, CĐCS Cục,
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cục, Hội CCB Cục;
- Lưu: VT, TCCB.

CỤC TRƯỞNG

Hoàng Ngọc Lâm
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KẾ HOẠCH
Thực hiện nhiệm vụ công tác quản lý Nhà nước về thanh niên
của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam năm 2021
(Ban hành kèm theo Quyết định số 37 /QĐ-ĐĐBĐVN ngày 08 tháng 3 năm 2021
của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích
Triển khai toàn diện , hiệu quả nhiệm vụ công tác quản lý Nhà nước về
thanh niên theo quy định; tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các mục
tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được quy định tại các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng,
của Chính phủ và Chương trình, Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường và
Chương trình, Kế hoạch của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam
về công tác quản lý Nhà nước đối với thanh niên, qua đó góp phần nâng cao chất
lượng nguồn nhân lực trẻ phù hợp với định hướng phát triển của Bộ, của Cục và
yêu cầu hội nhập quốc tế.
2. Yêu cầu
- Bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp trong các văn bản
của Đảng, Nhà nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường và của Cục Đo đạc , Bản đồ
và Thông tin địa lý Việt Nam về phát triển thanh niên;
- Nâng cao vai trò trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Cục
trong quản lý công tác thanh niên, gắn kết chặt chẽ nhiệm vụ công tác quản lý
Nhà nước về thanh niên với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị,
của Cục.
II. NỘI DUNG NHIỆM VỤ
1. Nâng cao nhận thức về công tác thanh niên
a) Tổ chức phổ biến, quán triệt các văn bản của Đảng, Luật Thanh niên và
các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thanh niên, văn bản của Bộ Tài nguyên và
Môi trường về : vai trò, quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của thanh niên; chính
sách của nhà nước đối với thanh niên; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân
với thanh niên; quản lý Nhà nước về thanh niên.
- Đơn vị thực hiện: Các đơn vị trực thuộc Cục.
- Đơn vị phối hợp: Phòng Tổ chức cán bộ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ
Chí Minh Cục.
- Thời gian thực hiện: Tháng 3/2021.
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b) Tổ chức các hoạt động ý nghĩa của Tháng thanh niên năm 2021 với chủ
đề “Tự hào truyền thống Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh” gắn liền với
các hoạt động phòng chống dịch Covid-19; các hoạt động chào mừng kỷ niệm
90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/193126/3/2021).
- Đơn vị thực hiện: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Cục.
- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị trực thuộc Cục.
- Thời gian thực hiện: Tháng 3/2021.
c) Tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo Cục với công chức, viên chức và người
lao động là thanh niên của các đơn vị trực thuộc Cục.
- Đơn vị thực hiện: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Cục.
- Đơn vị phối hợp: Phòng Tổ chức cán bộ, Văn phòng.
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2021.
d) Tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo các đơn vị trực thuộc với công chức,
viên chức và người lao động là thanh niên của đơn vị để kịp thời nắm bắt tâm tư,
nguyện vọng, các kiến nghị của thanh niên và định hướng tư tưởng cho thanh
niên.
- Đơn vị chủ trì: Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Cục.
- Đơn vị phối hợp: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Cục.
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2021.
2. Tổ chức tổng kết Chương trì nh phát triển thanh niên Cục giai đoạn
2011 - 2020 và xây dựng Kế hoạch phát triển thanh niên Cục giai đoạn 2021
- 2030
- Đơn vị chủ trì : Phòng Tổ chức cán bộ.
- Đơn vị phối hợp: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Cục, các đơn
vị trực thuộc Cục.
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2021.
3. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực trẻ
a) Triển khai Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2021 của Cục, trong đó chú
trọng cử công chức, viên chức là thanh niên đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình
độ, kiến thức, kỹ năng; tiếp cận, nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ
vào thực tiễn.
- Đơn vị chủ trì: Phòng Tổ chức cán bộ.
- Đơn vị phối hợp : Các đơn vị trực thuộc Cục , Đoàn Thanh niên Cộng sản
Hồ Chí Minh Cục
- Thời gian thực hiện : Theo Kế hoạch đào tạo , bồi dưỡng của Bộ Tài
nguyên và Môi trường và của Cục năm 2021.
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b) Tạo điều kiện, ưu tiên bố trí công chức, viên chức là thanh niên tham gia
các đề tài nghiên cứu khoa học , các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực
đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý, các đề án mang tính chiến lược.
- Đơn vị thực hiện: Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế; Phòng Chính sách
và Quản lý hoạt động đo đạc, bản đồ, thông tin địa lý.
- Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch công tác của Cục.
4. Xây dựng môi trường lành mạnh cho thanh niên phấn đấu, trưởng thành
a) Đề xuất khen thưởng, biểu dương những kết quả nổi bật của thanh niên
có nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ, đóng góp vào thành tích chung
của đơn vị, của Cục; tích cực giới thiệu gương điển hình tiên tiến là thanh niên
trên Cổng thông tin điện tử của Cục.
- Đơn vị chủ trì: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Cục.
- Đơn vị phối hợp: Phòng Tổ chức cán bộ, Văn phòng.
- Thời gian thực hiện: Theo đợt bình xét thi đua.
b) Tạo điều kiện, khuyến khích thanh niên tích cực tham gia các hoạt động,
phong trào văn hóa, thể dục, thể thao lành mạnh; bảo vệ, giữ gìn, phát huy bản
sắc văn hóa dân tộc; tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.
- Đơn vị chủ trì: Các đơn vị trực thuộc Cục.
- Đơn vị phối hợp: Công đoàn cơ sở Cục, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ
Chí Minh Cục.
- Thời gian thực hiện: Theo đợt.
5. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà
nước về công tác thanh niên
- Đơn vị chủ trì: Phòng Tổ chức cán bộ.
- Đơn vị phối hợp: Văn phòng, các Phòng trực thuộc Cục.
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2021; thực hiện lồng ghép với công tác
kiểm tra tổ chức cán bộ hoặc công tác kiểm tra cải cách hành chính.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Cục tổ chức phổ biến, quán triệt, triển
khai thực hiện đảm bảo chất lượng và tiến độ các nhiệm vụ được giao trong Kế
hoạch này; đồng thời đưa các chỉ tiêu phát triển thanh niên trong chương trình,
kế hoạch công tác của đơn vị để thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động
của Chính phủ, của Bộ Tài nguyên và Môi trường và của Cục về phát triển thanh
niên; định kỳ 6 tháng và cuối năm báo cáo Cục (qua Phòng Tổ chức cán bộ) về
tình hình và kết quả triển khai thực hiện.
2. Đề nghị Đảng ủy Cục quan tâm, phối hợp với lãnh đạo Cục chỉ đạo;
Công đoàn cơ sở Cục, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Cục chỉ đạo các
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tổ chức đoàn thể trực thuộc tham gia, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ thuộc Kế
hoạch này.
3. Giao Phòng Tổ chức cán bộ theo dõi , đôn đốc, phối hợp với các đơn vị
liên quan kiểm tra các đơn vị trực thuộc Cục trong việc tổ chức thực hiện Kế
hoạch này; định kỳ tổng hợp, báo cáo Cục trưởng về kết quả thực hiện theo quy
định./.
CỤC TRƯỞNG

Hoàng Ngọc Lâm

