
1 

 
UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN 

SỞ NỘI VỤ 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:               /TTr-SNV 

 

Điện Biên,  ngày        tháng      năm 2021 

  

TỜ TRÌNH 

Về việc xin chủ trương ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh  

về Phát triển thanh niên tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2030 

 

Kính gửi: Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Điện Biên 

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính Phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Thanh niên ngày 16 tháng 6 năm 2020; 

Ngày 24/7/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1331/QĐ-

TTg ban hành Chiến lược Phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, 

xác định rõ quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu, các nhiệm vụ và giải pháp tổ chức 

thực hiện. Tại điểm c, khoản 7, mục IV Quyết định số 1331/QĐ-TTg, Thủ tướng 

Chính phủ giao UBND tỉnh “xây dựng, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp ban hành 

Nghị quyết phát triển thanh niên giai đoạn 2021- 2030; ban hành Chương trình phát 

triển thanh niên giai đoạn 2021 - 2030 trên cơ sở Chiến lược đã được Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt và hướng dẫn của Bộ Nội vụ”. 

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại cuộc họp UBND tỉnh phiên họp 

tháng 11 (lần 2) ngày 25/11/2021, Sở Nội vụ dự thảo Tờ trình của Ban Cán sự 

Đảng UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xin chủ trương ban hành Nghị 

quyết của HĐND tỉnh về Phát triển thanh niên tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2030. 

Sở Nội vụ kính trình Ban cán sự Đảng UBND tỉnh xem xét, quyết định./. 

 

   Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TT HĐND tỉnh (b/c); 

- Lưu VT, NV. 

 

 

      GIÁM ĐỐC  

      

 

 

 

 

 

     Trịnh Hoàng Thắng 
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