
• UBND THANH PHO DA NANG CONG HOA xA HQI cirU NGHIA VIT NAM 
VAN PHONG Dc Ip - Tiy do - Hnh phIic 

S6: 5 /PC-VP Da Nãng, ngày 05 tháng J  nám 2021 

PHIEU CHUYEN 
V vic chuyn Ngh dlnh  s 13/ND-CP ngày 01 tháng 3 nAm 2021 

cüa ChInh phil quy dnh 

UBND thành ph nhn dixçic Nghj djnh s 1 3TND-CP ngày 01 tháng 3 nàm 
2021 cüa ChInh phü quy djnh ye dôi thoi vâi thanh niên; c chê, chInh sách và 
bin pháp thirc hin chInh sách dôi vâi thanh niên tr 16 tuôi den dixOi 18 tuôi. 

Thirc hin Quy ch lam vic cUa UBND thãnh ph6, Van phàng UBND thành 
phô kmnh chuyên Ngh djnh so i 3IND-CP ngày 01 tháng 3 nm 2021 cüa Chmnh 
phü den s NOi  vij dê tham muu, dê xuât UBND thânh phô./4 

Noi nhmn: 
-SiNQivv; 
- Chü tjch UBND TP (dê b/c); 
- Lu'u VT, NC. 

 

Nguyn Ha Bc 
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Cci quan phát hânh: Van phóng ChInh ph 

CHINH PHU CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Tr do - Hnh phüc 

S6: 13/2021/ND-CP Ha Nçi, ngày 01 tháng 3 näm 2021 

NGH! DIM! 
Quy dinli v di thoai vc'i thanli nien, co ch, chinh sach va bin phap 
thirc liiçn chinli sach doi vo'i thanli men tu du 16 tuoi den du'oi18 tuo 

Can c Luçt To' chti'c ChInh phz ngây 19 tháng 6 nám 2015; 

Can cai' Lut tha do'I, bo' sung m5t so' diu cia Luct To' chtc ChInh phz 
va Ludt To' chzc chinh quyên dja phu-ong ngày 22 tháng Ii nám 2019; 

Can ci Lut Thanh n/en ngày 16 tháng6nám 2020; 

Theo do' nghj cia B3 trithng Bç5 Nç5i vy; 

ChInh phz ban hành Nghj djnh quy djnh vo' do'ithoçi v&i thanh nién, cc" 
chC, chin/i sách và b!çn pháp thttchin chInh sách do! vO'i than/i n/en tz th 16 
tuOi den dathi 18 tuOi. 

Chu'crng I 

NHNG QUY DNH CHUNG 

Diu L Phain vi diu chinh 

Nghj djnh nay quy djnh v di thoai vi thanh niên; cci ch, chInh sách 
và binpháp thrc hin chfnh sách d6i vâi thanh niên ti'r dü 16 tuôi dn ththi 
18tui. 

Diu 2. Di tuçrng áp ding 

Nghj djnh nay áp ding di vâi thanh niên, co quan, t c1iirc, co sâ giáo 
dic, gia dinh và cá nhãn có lien quan dn thanh niên. 

Diu 3. Ngun 1i'c thtrc 1iin 

1. Kinh phi thirc hin d6i thoi vâi thanh niên; cci ch& chInh sách và biên 
pháp thc hin chInh sách di vâi thanh niên tr dü 16 tui den dthi 18 tuti 
duc bâo dam và 1ng ghóp trong kinh phi ngan sách nba nithe hin hành tai 
Lut Ngan sách nhà mràc. 

ph
on

gt
q1

-1
1/

03
/2

02
1 

09
:3

5:
06

-p
ho

ng
tq

1-
ph

on
gt

q1
-p

ho
ng

tq
1



2 

2. Các to chi.'rc thanh niên dtrçic huy dQng các ngun üng h, tâi tiv và dóng 
gop hqp pháp khác cüa t chCrc, doanh nghip, cá nhân trong mr6c và ntrccc 
ngoài dê t1c hin chInh sách d6i vii thanh niên tfr dü 16 tuôi den dithi 18 tuôi. 

Chwong II 

DOITHOAIVOITHAN}jNIN 

Diu 4. Nguyen tic di thoi vol than ii niên 

1. Thrc hin ding chü trLrcrng cüa Dãng, chInh sách, pháp luat ci'ia Nba 
ni.râc trong tO chrc thrc hin dôi thoi v&i thanh niên. 

2. Ton trçng, 1.ng nghe kin, nguyen vçng cüa thanh niên. 

3. Bão dam cOng khai, rninh bich, kjp thii, diing quy djnh pháp 1ut. 

Diii 5. Trách nhiêrn t chile di thoai 

I . Thu ti.r&ng ChInh phü, Chu tch Uy ban nhân dan các dip có trch nhiêm 
t chirc di thoai vói thanh niên it nht mi nàrn môt lan. 

2. Nguii drng du ca quan, t çhirc, dan v lrc lucing vu trang nhân dan 
có trách nhim dôi thoai vâi thanh. nien theo yêu diu cüa Doãn Thanh niên 
Cong san I-Jo ChI Minh, Hi Lien hip Thanh niên Vit Nam, I-Ii Sinh viên 
Vit Narn Va các to chirc khác cUa thanh niên dirçic thành 1p  và hoit dng thea 
quy djnh cüa pháp Iut. 

Diu 6. Hmnh thfrc di thoai 

Thu ti.r&ng ChInh phü, Chc teh IJy ban nhan dan các dip và ca quan, t 
chirc, dan vj quy djnh tai  khoân 2 Dieu 5 Nghj djnh nay quyêt dnh tO chirc dM 
thoal vOi thanh niên thea các hInh thire d& thoai tnrc tip hoc trirc tuyên. 

Diu 7. Ni dung di thoi 

1. Viêc thirc hin cci ch, chInh séch và các quy djnh cüa pháp 1uit déi vâi 
thanh niên. 

2. Hott dng ca các ca quan, t chire lien quail dn quyn và lçii Ich hcip 
pháp ccia thanh nien. 

3. Nhthig nOi dung thuc thm quyn hoc trách nhim baa cáo vói Co quan 
có thâin quyên giãi quyêt các kiCn nghj cüa thanh niCn. 

4. Vai trô, trách nhirn ciia thanh niên trong h9c t.p, lao dng, rén luyên, 
tham gia phát trin kinh t - x hi và bão v To quOc. 

5. NhCng kin nghj, d xdit khác cua thanh niên. 
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Diu 8. Xy drng Ic 1iocIi, chuo'ng trInh c1i thoti 

1. B Ni v%1 chi'i trI, phi hap vâi Trung uang Doàn Thanh niên Cong 
san H ChI Minh xây dmg k hotch, chucing trmnh di thoi vâi thanh niên 
hang nãin trInh ThU tixóng ChInh phU xern xét, quyt dnh. 

Ca quan quãn 1 nhà rnrâc, don vj dirqc giao nhirn vii v cong tác thanh 
niên chU trI, phOi hcxp vOi Doân Thanh niên Cong  san H ChI Minh cing cap 
xây dt.rng k hotch, chucing trInh dôi thoai v&i thanh niên hang nàm trInh Chà 
tch Uy ban nhãn dan c1ng dip xern xt, quyt dlnh. 

2. Nguäi dirng du cd quan, t chrc, dan vj 1rc lugng vu trang nhân dan 
có trách nhim xây dirng k hoich di tho?i vài thanh niên trén Ca s& yéu câu 
cUa các tO chirc thanh niên quy dlnh  tii khoãn 2 Diu 5 Nghj djnh nay. 

3. Doàn Thanh niên Cç5ng san H ChI Minh và các to chUc khác cUa thanh 
niên tOng hqp nhu diu, nguyen v9ng, kin nghj, d xut cUa thanh niên, 1ira 
chçn chU d vâ phi hcp vài cci quan, tè chrc, dan vj quy djnh ti khoin 1, 
khoãn 2 Diu nay d phic v11 xây drng k hoach d6i thoi. 

Diu 9. Ni dung k hooch, chuongtiInh di thoi 

I. K hoach di thoi vâi thanh niênphãi darn bão ni dung sau: 

a) Mic dIch, yêu diu: Tip nhn kiên, kin ngbj cUa thanh niên ye xay 
drng, thrc hin chInh sách, pháp mat; cung c.p, ph biCn chinh sách, pháp 1ut 
dôi vâi thanh niCn; giãi dáp vn d lien quan dn quyCn, Igi Ich hap pháp cUa 
thanh niên trong qua trInh thjc hiên chInh sách, pháp 1ut cUa nhà ni.xc dôi vài 
thanh niên; 

b) Th&i gian: 

ThU tu&ngChInh phU, ChU tjch Uy ban nhân dan các dip th chirc di thoai 
vâi thanh niên vào tháng 3 hang nàim Tnräng hap khOng the to chUt trong 
tháng 3 thI tO chüc di thoai vão th&i gian phU hçp, nhung phãi darn bão it nhât 
1 nàin 1 lan; 

Truing hcip d& thoii theo yêu cuiu cUa t chUc Doãn thanh niên quy djnh 
t?i khoãn 2 Diu 5 Nghj djnh nay thI trong vông 45 ngày kC ta ngày nhn thxçic 
yeu câu, ng.thi dUng du ca quan, t chüc, dan vj 1rc hxgng vU trang nhân dan 
Co trách nhiin xern xét t chirc di tho?i vài thanh niên. 

c) Dja dim: Ca quan, t chrc, dan vj 1ira ch9n da dirn và chun bj các 
diu kin thu.n lçii, phU hap vâi hInh th'rc d& thoai d thanh niên tharn gia 
dOi thoai; 

d) Ni dung: Ca quan, t chirc, dan vj phi hgp vi Doân Thanh niên 
Cong san Ho ChI Minh cUng dip và các to chirc khác cUa thanh niên Iia ch9n 
nôi dung di thoi quy djnh ti Di&u 7 Nghj djnh nay; 
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d) Thãnh phn tharn gia: 

ChU tn: Thu tung ChInh phü, ChCi tjch Uy ban nhân dan các cap chü tn 
dôi thoii djnh k; Ngtthi d'rng dãu ca quan, to chüc, dan vj chci trI di thoi 
theo yêu câu cCta to cht'rc thanh nién; 

Thành phn tham gia di thoi grn: Di din Lãnh dao  Doãn Thanh niên 
CQng san Ho ChI Minh cüng cap; Dai  din các co quan chuyên mon cüa ca 
quan, to chirc, dn vj to chüc dôi thoi; Dai  din ca quan quãn 1 nhà nu&c ye 
thanh niên các cap; Di din thanh niên do Doãn Thanh niên Ctng san Ho ChI 
Minh cing cp giâi thiu; Di din ca quail, tO chirc, dan vj Co lien quan. 

e) T chrc th%rc hin: Ca quan, t chirc, dan vj t chirc di thoi phân cong 
nhim vçi thirc hin ni dung ké hoch. 

2. Chuang trinh grn các nQi dung sau: Thi gian bt dâu, thai gian k& 
thüc; ni dung chuang trInh; phân cong thrc hin. 

Biu 10. T chi'rc di thoai 

1. Cin cur k hoch, chuong trInh di tho?i dä duçic cong khai, các ca 
quan, tO chüc, dan vj chü trI, phôi hqp vói, tO chcxc Doàn Thanh niên Cong san 
Ho ChI Minh cüng cap và các ca quan lien quail to chirc thurc hin dOi thoui 
theo kê hoach. 

2. Ca quan, t chüc, dan vj t chi'rc di thoii quyt djnh tip nhn kin, 
kiên nghj cCia thanh niên bang phiêu, phát biêu trçrc tiêp hoc thông qua các 
phuang tiên thông tin dai chung, Trang/COng thông tin diên Ui cua Ca quan, tO 
chirc, dan vi phü 1lp vâi hInh thirc dôi thoi quy djnh tui DiCu 6 Nghj djnh nay. 

3. Ca quan, t chu, don vj t6ng hap các nôi dung theo nhóm van d d trã 
loi tai cuôc dôi thoai nhüng nôi dung thuOc tharn quyCn DOi vai nhCthg ni dung 
khOng thuôc thârn quyên thi ghi nhân va gui cac ca quan Co thâin quyên giai 
quyCt theo quy djnh. 

1iu. 11. Ni dung két Iun di thoi 

1. ThU tuóiig ChInh phU, ChU tjch Uy ban nhân dan các c.p, ca quan, t 
chU'c, don vj có van bàn kêt lun nQi dung dôi tho?i và gri các ca quan, to chUc, 
dan vj có lien quan xem xét, giãi quyêt theo quy djnh dOi vi nh&ng ni dung 
dôi thoai phic tp, hen quan den nhiêu ngành, nhiêu Iinh vrc. Van ban kêt Iun 
dôi thoi gOm các ni clung sau: 

a) Nhthig vn d duac thanh men nêu " kin, kin ngh, d& xut; 

b) NhUng kMn, kin nghi, d xuât cUa thanh niên dã thrqc giài dáp ngay 
ti cuc dOi thoi; 

c) NhcIng ' kMn, kin nghi, d xu.t cUa thanh men cO ni dung phirc tap, 
lien quan den nhiêu ngành, linh vrc da duac chuyên den ca quan to clllrc, dan 
vj dê xern xét, giãi quyêt; 
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d) Phân cong cci quan, t chic, dan vj giãi quyt kin nghj, d xut ciia 
thanh niên theo chrc nàng, nhirn vi du'çic giao. 

2. Thô'i gian ban hãnh van ban vã xcr 1' ni dung k& 1un dirge tic hin 
theo quy djnh ti khoan 3 Diéu 10 Lut Thanh niên. 

Dieu 12. To chuc thii'c hiçn 

1. B Ni vi có trách nIiim chfi trI, phi hcp voi Trung hang Doàn Thanh 
niên Cong san H ChI Minh vii các ca quan lien quan theo dOi, dOn dOe, kiêrn 
tra vic thrc hin dôi thoai vói thanh niên tai dan vj vii dja phucmg. 

2.H&ng nãm, nguii dg du cci quari, t chirc, dan vj báo cáo kêt qua to 
chirc dôi thoi vii kêt qua giii quyêt các kiên nghj vi ca quan cap trén trirc tiêp. 

3. H&ng närn, các b, ca quan ngang b, ca quan thuc Chfnh phU, Uy ban 
nhân dan các tinh, thành ph trrc thuc trung uang tng h9p két qua th%rc hin 
dôi thoii vài thanh niën viio báo cáo quin l nhii mrâc ye thanh niên vii gCri ye 
B Ni vi báo cáo Chinh phü theo quy djnh. 

Cli uo'ng III'' 

C CHE, CH1NH SACH VA BIN PHAP THUC HI]N CHf NIL SACH 
DOI vOi TIIANFI NIEN TJ DU 16 TUOI DEN DUOI 18 TUOI 

Diu 13. Nguyen tc thy'c.hin co ch, chInli sách dôi vol thanh niCn 
tir dii 16 tuôi dn duól 18 tui 

1. Các bin pháp phii biio dam thrc hin chInh sách duçc quy djnh ti các 
Lut, B Iu.t. 

2. Biio dan, các cc quan, t chirc, cá nhin thirc hin ca ch, chInh sách di 
vâi thanh niên.cOng khai, rninh btch tlieo quy dlnh  pháp  lust. 

3. Không phãn bit giâi tInh, din tc, ton giáo khi t1c hin các cci ch& 
chInhsách dôi vâi thanh niCn. 

4. Nhà rnróc, chInh quyn dja phuang, gia dInh và các ca quan, dan vj cO 
trách nhim to diêu kin cho thanh niên phát trin tom din phii hgp vâi khii 
näng Va 1ira tuôi. 

Diu 14. V ph CI)  giáo dtc 

1. Bin pháp thirc hin chInh sách v ph cp giáo dc cho thanh niên tCr 
dü l6dêndu&i 18tui: 

a) Tuyên truyn, thông tin v& chmnh sáeh pM cp giáo dc dê van  dng 
thanh nién chua ducic pM cap tich circ tham gia hçc tap, phO cp giio dçic; 

b) Rii soiit, tMng kC, xiy drng lc hoich t chrc pM cp giáo dçic cho 
thanh niên; 
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c) Theo dôi, hixàng d.n ki&n tra vic thrc hin ph cp giáo diic cho thanh niên. 

2. B Giáo due vã Dào tao 

a) Phéi hçp vói Trung iio'ng Doan Thanh niên Cong san H ChI Minh ph 
bin, tuyên truyn và vn dQng thanh nien, dc bit thanh niên vIng dong bào 
dan tc thiu so và inin nüi tham gia ph cp giáo dic; 

b) Phi hcip vói Uy ban nhân dan các tinh, thành ph trlrc thuc trung 
i.rcrng chi do, huâng dan, dOn dc, kirn tra các dja pinrong và co si giáo diic, 
co s giáo dye ngh nghiêp thc hiên vic ph bin, tuyên truyn, vn dng, 
trin khai to chrc ph cp giáo dye cho thanh niên chua hoân thành phô cp 
giáo dic. 

3. Uy ban nhãn dan các tinh, thãnh ph trirc thuQe trung trong 

a) Phi hcrp vói Doàn Thanh niên Cong  san i-i ChI Minh thire hin vic 
phô bién, tuyên truyên, vn dng thanh nin chua hoãn thành trung h9c co s& 
tIch crc tham gia thc hin phô ctp giáo dye; 

b) Clii d?o Uy ban nhân dan các cp djnh kS'  rã soát, thng kê s lng 
thanh nin chixa &rqc phô cap;  xay dmg kê hoe1i to ehirc thc hin phô cp 
giáo dyc; 

c) Chü dng b tn ngân sách dja phuong t1c hin vic ph6 bin, tuyên 
truyén, triên khai các hot dng, chi.ro'ng trIrth, kê hoach, to chre phô cp giáo 
dye cho thanh niên, trinh Hi dông nhân dan cüng cap quyét djnh theo pháp 
1ut ngân sách liin hânh. 

4. Ca sâ giáo dye, cci s giáo dic nghi nghip 

a) Các co sgiáo dye, co s& giáo dye ngh nghip phi hp vâi Doàn 
Thanh niên Cong  san HO ChI Minh và gia dInh thông tin, tuyén truyên, vn 
dng cho thanh then hpc tap, phô cp giáo dye; 

b) B& ti1 co s& vt cht, truô'ng l&p, giáo viên vâ cáe diu kin bão darn t 
chircthirc hin phO cp giáo dyc. 

:. Gia dInh có trách nhirn t?o  diu kin và bão darn quyn eho thanh niên 
dijo'c hoc tap, phO cp giáo dye. 

6. Thanh niCn tr dü 16 dn dithi 18 tuM chua duQc ph cp giáo dye eô 
nghia vy tharn gia hQc tp hoàn thãnh phô cp giáo dye. 

Diu 15. V hoot dng vn lion, th dyc, th tliao, vu choi, giãi trI 

1. Bin pháp thyc hiên chmnh sách v van hóa, th due, the thao, vui choi, 
giâi trI cho thanh niên: 

a) Xãy dirng, t chirc eác hoot dng van hóa, th dye, th thao, vui ehai, 
giãi trI phi hgp vai xu the, nhu câu, sè thIch cüa thanh nién Va truyCn thông van 
boa, chuãn niirc do dOe cOa Viêt Narn; 
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b) Lông ghép các hott dng van boa, th die, th thao vói các s1r kiin, 
ngày 1, ngày hi, ngãy truyn thông ciia dja pinrong, co' sà giáo diic V Co s 
giáo d'c nghê nghip dê khuyên khIch, thu hiit thanh niên tharn gia. 

2. Bô Van hóa, Th thao và Du lich thu trI, ph6i hçip vói B Giáo dic vâ 
Dào tao, B Lao dQng - Thu'o'ng binh và Xã hôi, Trung doàn Doàn Thanh niên 
Cong san Ho ChI Minh hiróng dn Uy ban nliân dan các tinh, thành pbô trc 
thuc trung uo'ng xãy dxng kê hoach; to chirc các boat dng van hóa, the dic, 
th thao, vui choi, giãi trI dC tbanh niên dLrqc tiêp can, tich circ tham gia giü 
gin, phát huy giá trj truyên thông van hóa dan tc và tiêp thu tinh hoä van hóa 
nhân loai. 

B Van hóa, Th thao và Du lich theo dOi, don dc, kimtra vic t chrc 
các boat dng van hóa, the duc, the thao, vui choi, giãi trI cho thanh niên. 

3. Uy ban nhân dan tinh, thành ph6 trrc thuc trunguclng 

a) Chi do Uy ban nhân dan các cp xay dirng va t chrc hoat dng van 
boa, the diic, the thao, vui chcyi, giái trI cho thanh niCn phát huy các Ioai hInh 
van hóa ph hgp truyên thông van hóa, chu.n rnu'c dao  dirc, nhü'ng giá trj tot 
dçp cãa van boa Vit Narn; dông thai dáp rng di.roc nhu câu, s thIch, phü hçp 
vi khâ nãng và 1ira tuôi. Khuyên khIch, t?o  diêu kin cho thanh niên giü gin 
và phát huy các 1°ai  hInh van boa c truyên cfia dan tc; 

b) Phôi hop voi Doan Thanh men COng san HO Chi Minh thuc hiên viêc 
tuyCn truyên, giáo d;ic thirc tráôh nhim, nghia vii cüa thanh niên và thông tin 
ye các hot dng van hóa, the diic, th thao, vui choi, giâi tn cho thanh niên 
tich c1rc tham gia. 

4. Doàn Thanhniên Cong  san H ChI Minh các cp 

a) Phi hgp vâi CC co' sà giáo die, co' s& giáo dçic ngh nghip, các t chrc, 
don vi to chixc cac boat dông ngoai khoa, boat dong van hoa, the due, the thao, 
vui choi, giài trI phi hçp vài dc diem tarn 1, sinh 1 cãa thanh niên; 

b) Khuyn khIch, tao  diu kin cho thanh niên không sinh hoat trong các 
co so giao duc, co so' giao due nghê nghiêp throc tham gia cac boat dOng van 
hóa, the diic, the thao, vui chai, giãi tn theo sä thIch, nhu câu cüa ban than. 

5. Các co s& giáo dc, Co SO' giáo diic ngh nghip, co SO' van boa 

a) Xây drng k hoach,  t chi.rc các hot dng van hOa, th dijc, th thao, 
vui choi, giài tn cho thanh niCn tham gia theo näng khieu, sO' thIch, giâi tInh, 
hra tuOi va si.rc khOe. Thijc hin quyCn tham gia các boat dng van hóa, the dic, 
the thao, vui chai, giãi tn cüa thanh niên; 

b) Xây dirng k hoach,  d xu.t vâi cp có thm quyn bô trI kinh phi và 
huy dng các nguôn k.inh phi hp pháp khác t chñ'c các boat dng van boa, the 
dic, the thao, vui choi, giãi tn cho thanh niên phà 1p pháp 1ut, truyên thông 
van boa, chuân mrc do dire xã hi; 
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c) Phi hçip vói Doàn Thanh niên Cong san H Clil Minh t chirc các hot 
dng van hóa, the duc, th thao, vui thai, giài tn dê tuyên truyên, giáo dic Iôi 
song van hóa, chuân rnrc do dirc vã thu hit thanh niên tham gia các hot dng 
vui chcii, giâi tn lãnh minh; 

d) Quàn l vâ sir ding có hiu qua ca s& vt chit, di ngü quán 1, chuyên 
gia, huân 1uyn viên, giáo viên phiic vi to chtrc các hott dng van hóa, the diic, 
the thao, vui chcii, giái trI cho thanh niCn; 

d) Báo dam an toàn cho thanh niên khi tham gia các hoit dng van hóa, 
the di;ic, the thao, vui chai, giâi tn; 

e) Phát hin, bi dung nàng khiu cho thanh niên thông qua các hot 
dông van hóa, the dic, th thao, vui chai, giãi tn. 

6. Gia dInh có trách nhirn djnh hu'àng, to diu kin cho thanh niên tharn 
gia các hot dng vin hóa, the dye, th thao, vui thai, giãi trI nhãm nng cao 
src khóe, bão v, gi gin, pháthuy bàn sac dan tcvàtiêp thu tinh hoa van boa 
nhân loi. 

Ditt 16. V dâo tao, tuvn hra c1çn.ngh nghip, vic lam 

1. Thanh niên tir dü 16 tui dn du'âi. 18 tui duçic: 

a) Cung dp thông tin, xu htràng'phát trin k9 nàng ngh, vic lam ti.rang 
Iai và thj trl.r&ng lao dng; 

b) Tharn gia các bui tuv.n, dinh huóng ngh nghip, vic lam; 

c) Tham gia các cuc thi phát trin k9 nàng ngh, thirc hành ngh nghip 
gail vic lam. 

2. B Giáo dc va Dão to, B Lao ctng - Thuang binh và Xâ hi hu&ng 
din Uy ban nhân dan cac tinh, thanh phô true thuôc trung uang va cci sci giao 
diic, ca s& giáo diic nghê nghip di rnâi, thixc hin có hiu qua vic tu van, 
djnh hucing nghe nghiêp dáp 11ng nhu cu cüa thanh niên và thj tnr&ng lao dng 
trong tt'rng giai cto?n; to chirc và khuyn khIch thanh niCn tham gia các cuc thi 
k näng nghC. 

3. Ca sà giáo dye, Ca sà giáo dyc nghê nghip 

a) Tu vAn, htxó'ng nghip; cung cAp thông tin, xu huông vic lam, thj 
trirông lao dcng dê djnh hixâng nghê nghip cho thanh niCn; 

b) Duac lien kt vói các t chirc, dcm v khác dt dào to, phát triên k5 
nàng ngh& tlirc hành ngh nghip gAn v&i vic lam cho thanh niên theo quy 
djnh ca pháp lut. 

4. Cia dinE có trch nhim tim hiu thông tin ngh nghip, vic lam và 
thj trung lao dng dC tu van, dinE huó'ng cho thanh niên 1ira chçn nghê 
nghip, vic lam phü h9p khâ näng, nguyen v9ng và nhu câu sr dyng lao dng 
cia x h,i. 
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Diu 17. V trang bj kin thtI'c, k5 nàng tir bão v sac khôe th cht, 
tinh than 

1. Thanh nin tr dü 16 tui dn dtthi 18 tui duqc: 

a) Trang bj kin thi'rc, k nàng và cung cp thông tin tu v.n v chàm soc 
sirc khOe sinh san, süc khóe tinh dc, s(rc khOe tam than và cáo bnh xâ hôi 
khác; phèng, chng bo 1rc gia dinh, bo 1c hçc &thng, xâm hi tInh dic, 
phàng, chông ma ti1y và các t nn xa hi khác; 

b) Tuyên truyn, ph bin và tip c.ri djch v;t than thin v bào v, chàm 
soc si'rc khöe sinh san, süc khOe tInh dimc. 

2. B Y th dam báo cung cp djch '.r than thin v bão v, chäm sOc sirc 
khOe sinh san, src khOe tInh diic cho thanh niên. 

3. B Giáo dic và Dào tto, B Lao dng - Thrnng binh Va Xà hi phi hçip 
vôi B Y tê xây dirng, ban hành, huâng dn thrc hin. Chixorng trinh giáo diic src 
khOe sinh san, sue khâe tInh di1e toàn din và süc khOe tam than trong cáo cu s& 
giáo dc cap 1190 trung hçc phô thông, cáo cci s&giao dc nghê nghip. 

4. (Jy ban nhãn dan tinh, thãnh ph trirc thuc trung 1.Icxng chi d?o Uy 
ban nhân dan cáo cap, cáo c s& giáo dic, c s giáo dmc nghê nghip to chrc, 
thijc hin hiu qua vic trang bj ki&n thrc, k nàng chain são và bâo vi sirc 
khOe the chat và tinh thin cho thanh niên; chông ban  1rc gia dinh, b?o  lijc hçc 
dtrnig vi cáo t nan  xä hi khác. 

5. Các cci so giáo dmc, c sO giáo die ngh nghip 

a) Trang bj kin th(rc, kT5  ning, k5 näng s&ig; cung cp thông tin tu vn 
ye chain sOc sirc khôe sinh san, sire khóe tInh dime, sOc khOe tim thin vi các 
bnh xi 11i khác; phóng, chông bo lc gia dInh, b 1rc hçc dumg, xim hti 
tInh diic, phông, chéng ma tOy và cáo t nan  xi hi khác; 

b) Kjp thai phát hin nhng hinh vi v bao  lirc gia dInh, bao  1irc hçc 
du&ng vi cáo té nan khác dê xcr 1. 

6. Gia dInh giáo dic, hithng dan, trang bj kin thOc, k5' ning sang, ky 
nàng chain são sOc khOe sinh sin, sOc khOe tInh diic dé thanh nién tir bio v 
sOc khOe the chat và tinh than; ducie sng an toàn, lành manh. 

Diiu 18. Uu tiên giãi qnyt nhanli chóng các vti vic gay tn hi dn 
th cIit vi tin Ii thini 

1. B Cong an phi hcp v&i cáo cci quan lien quaii theo dôi, rà soát, 
huOng dn gui quyôt kjp thii cáo v'i vic gay ton hai  ye the chat vl tinh thin 
cüa thanh nién bio dim vic thrc hin cáo chInh sách ye hInh sr, hinh chInh, 
din sr cho thanh niên theo quy djnh ci:ia pháp lust. 

2. Các cc sO giáo dic, c sO giáo diic ngh nghip huOng dan, lng ghép 
các chucmg trInh phô biên, giáo dc  pháp luat  cho thanh niên trong vic thrc 
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hin chInh sách, pháp Iut cüa nhà nuic. Khi phát hin vii vic gay ton hai  den 
the chat vâ tinh than cia thanh niên phâi kjpthi tIm hiu, báo cáo nhanh chóng, 
day dü cho các co quan, don vj lien quan dê giãi quyêt. 

3. Gia dInh có trách nhirn giáo dc, ph bin cho,  thanh niên v chInh 
sách, pháp 1ut cüa nhà nuc. Khi phát hin vii vic gay ton hai  den the chat và 
tinh than cüa thanh nien phài kjp thji thông báo cho các co quan, don vj lien 
quan dC giái quyt, giüp d thanh nién sra cha sai lam, phát triên lành mnh, 
tr& thành cong dan có Ich cho xâ hi. 

Diu 19. V phát liin, dào to, bi duông nãng khiti 

1. Các ccx quan, t chrc, don vj: Phát hin, dào tao,  bi diOng pháttrin 
thanh niên Co nang khiêu, dc bit thanh niên & v1ng có diCu ki@i kinh te - x 
hi dc bit khó kMn, vüng dan te thiu so và mien n1ii, \rclng bäi ngang yen 
biên và hâi dâo. 

2. B Giáo dic và Dâo tao  chü tn ph& hcxp v&i B Lao dng - Tht.rong 
binh và X hi, B Van hóa, The thao và Du ljch, B Khoa h9c và Cong ngh, 
B Thông tin và Truyên thOng, Trung uong Doãn Thanh niên Cong san H 
ChI Minh theo dôi, hrâng dn các dja phuáng, các ccx s& giáo dic, ccx s& gáo 
dçic nghê nghip dánh giá, báo cáo vic phát hin, dão tao,  bôi d'irng cho 
thanh niCn hçc sinh có nang khiêu. 

3. Gia dinh khuyn khich, djnh huóig, bi thrOng, chäm lo, tao  diu kin 
phát tniên nang khiêu cho thanh niCn; phôi hcp v&i ccx SO giáo dçic có kê hoich 
bOi dung näng khiêu cüa, thanh niên. 

Biu 20. Theo clöi viêc thi'c hin co ch, chInh sách di vói thanh niên 
tfr dii 16 tuOi dn dii'ói 18 tuôi 

1. 13 Niv chü tn, phi hçxp v&i các bt, ccx quan ngang b, ccx quan thuc 
ChInh phü và Uy ban nhân dan các tinh, thành phô trllc thuc trung uong theo 
dOi, kiêi-n tra, dánh giá vic tic hin ccx chC, chInh sách dOi v&i thanh niên. 

2. Hang nãrn, các b, ccx quan ngang bO,  ccx quan thuc ChInh phü vã Uy 
ban nhân dan các tinh, thành phô trçrc thuc trung uong báo cáo kêt qua thirc 

, , . ,. ,. 
hiçn ccx che, chmh sach doi voi thanh men tu du 16 tuot den duai 18 tuoi long 
ghép vào báo cáo quàn l' nhà nuOc ye thanh niên gcri B Ni vii d báo cáo 
ChinE phü. 

Chuong IV 

DIEU KHOAN TI-H HANH 

Diêu 21. Hiu lire thi h?inh 

Nghj djnh nay có hiu 1irc thi hành k tir ngây k. 
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Diu 22. Trách nhim tlii hànli 

1. Các B trithng, Thi trtrâng Co quan ngang b, ThU tm&ng Co quan 
thuc ChInh phU, ChU tjeh Uy ban nhãn dan các tinh, thành ph trirc thu6c trung 
i.rcmg và các cci quan, to chrc, cá nhan Co lien quan chju trách nhirn thi hành 
Nghj djnh nay. 

2. Trong qua trInh t chirc thrc hin Nghj djnh, nu có vithng rnc, d 
nghj các b, co quan trung uang và Uy ban nhân dan các tinh, thành phô trçrc 
thuc trung uoiig phân ánh v B Ni vi d tng hçp, báo cáo cap thrn quyên 
xem xét, quyCt ctjnhl' 

PHU 
NG 

Nci I:I:?In: 
- Ban BI thtr Trung trong Dáng; 
- ThCi tir&ng, các Phó ThO tuâng ChInh phCi; 
- Cáo B, ca quan ngang B& ca quan thuc ChInh phü; 
- HDND, UBND cáo tinh, thinh phô trrc thuo trung %.ro'ng; 
- Vn phông Trung trong và cáo Ban cüa Dâng; 
- VAn phông Tng BI thx; 
- VAn phông Chü tjch ntr&c; 
- Hi ding Dan tc và cáo Uy ban ctia Quc hi; 
- VAn phóng Quio hi; 
• Tóa an nhân dan t6i cao; 
- Vin kim sat nhân dan t6i Gao; 

Klein toán nhà ntrc; 
• Uy ban Giám sAt tài chinh Quc gia; 
- Ngãn hAng ChInh sách xA hi; 
- Ngân hAng Phát trin Vit Nain; 
- Uy ban trung i.rang Mt trn To qu60 Vit Narn; 
- Ca quan trung Irong cüa cáo doAn th& 
- Uy ban Quc gia v thanh niên Vit Nani; 
- VPCP: BTCN, các PCN, Trq 1 TTg, TGD Cong YfDT, 
cáo Vi, C,ic, don vjtrirc thuo, Cong báo; 

• Ltru: VT, QHDP (2b). ffl 

Ngt en XuiIn Phüc 
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