
 

   

KẾ HOẠCH  

Tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện 

với thanh niên trên địa bàn huyện Thạch An năm 2022  
 

Căn cứ Luật Thanh niên năm 2020;  

Căn cứ Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ Quy 

định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính 

sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi;  

Căn cứ Kế hoạch số 893/KH-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2022 của UBND 

huyện Thạch An về thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên trên địa 

bàn huyện Thạch An năm 2022. 

Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch tổ chức đối thoại giữa Chủ tịch 

UBND huyện với thanh niên trên địa bàn huyện năm 2022 như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích  

- Trực tiếp đối thoại với thanh niên để nắm bắt tình hình, lắng nghe ý kiến, 

nguyện vọng, đề xuất của thanh niên để kịp thời chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ 

những khó khăn, vướng mắc liên quan đến chính sách phát triển thanh niên trong 

giai đoạn hiện nay.  

- Thông qua chương trình gặp gỡ đối thoại nhằm phổ biến rộng rãi cho thanh 

niên trên địa bàn huyện những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của 

Nhà nước về công tác chăm lo, phát triển thanh niên. Qua đó, tạo điều kiện để 

đoàn viên, thanh niên bày tỏ nguyện vọng, sáng kiến, hiến kế, kiến nghị, đề xuất 

liên quan đến việc thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội 

trên địa bàn huyện, giải quyết việc làm cho thanh niên.  

2. Yêu cầu  

- Chương trình đối thoại phù hợp với nhu cầu thực tế và nguyện vọng chính 

đáng của đa số thanh niên; nội dung trao đổi đối thoại thiết thực, trên tinh thần 

thẳng thắn, cởi mở, chân tình.   

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan tham gia cùng Chủ tịch UBND huyện đối 

thoại với thanh niên có trách nhiệm tham mưu chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, tập 

trung lắng nghe, trả lời những ý kiến chính đáng của thanh niên đặt ra.  

- Việc tổ chức đối thoại phải hiệu quả, có ý nghĩa, đúng quy định.  

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM  

1. Nội dung đối thoại: tập trung các chủ đề sau:  

- Báo cáo tóm tắt Kết quả Công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh thiếu 

nhi 06 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ công tác 06 tháng cuối năm 2022; 
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Thông báo kết quả Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Thạch An 

lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2022 – 2027.  

- Những nội dung về nguồn nhân lực như: định hướng nghề nghiệp và đào 

tạo lao động, chính sách phát triển nhân lực, bồi dưỡng cán bộ trẻ và vấn đề khác 

có liên quan đến công tác phát triển thanh niên. Những thuận lợi, khó khăn, thách 

thức và định hướng một số nội dung trong tìm kiếm việc làm, mở rộng sản xuất, 

kinh doanh, nhân rộng mô hình làm kinh tế đạt hiệu quả.  

- Thông qua việc giới thiệu một số mô hình thanh niên khởi nghiệp, lập 

nghiệp tiêu biêu trên địa bàn huyện, đề xuất với lãnh đạo huyện về giải pháp 

nhằm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; góp ý đối với những bất cập trong thực hiện 

chương trình hỗ trợ khởi nghiệp và đề xuất các giải pháp nhằm phát huy vai trò, 

trách nhiệm của thanh niên đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển huyện 

Thạch An.  

- Giải đáp những ý kiến, kiến nghị của thanh niên.  

2. Hình thức: Tổ chức đối thoại trực tiếp.  

3. Thời gian:  

Dự kiến tổ chức trong 01 buổi, vào tháng 10 năm 2022 (thời gian cụ thể 

UBND huyện có thông báo và giấy mời sau).  

3. Địa điểm: Hội trường UBND huyện Thạch An.  

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ  

1. Chủ trì: Đồng chí Chủ tịch UBND huyện.  

2. Đại biểu mời:   

- Đại diện Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện;  

- Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện;  

- Đại diện Lãnh đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện, Công 

an huyện, Ban chỉ huy Quân sự huyện; Đồn Biên phòng Đức Long; các phòng, 

ban, ngành, đoàn thể huyện có liên quan.  

- Cán bộ đoàn, đoàn viên các Chi đoàn trực thuộc Huyện đoàn thanh niên, 

đơn vị lực lượng vũ trang và đại diện Đoàn viên, thanh niên tiêu biểu của các chi 

đoàn xóm của xã, thị trấn.   

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Phòng Nội vụ  

- Chủ trì, phối hợp với Huyện đoàn thanh niên, Văn phòng HĐND và UBND 

huyện xây dựng chương trình, kịch bản chi tiết điều hành Hội nghị; chuẩn bị bài 

phát biểu khai mạc, bế mạc của lãnh đạo huyện. Phân loại, tổng hợp các ý kiến 

của lực lượng thanh niên; chuẩn bị tài liệu phục vụ Hội nghị.   

- Lập dự toán kinh phí gửi Phòng Tài chính – Kế hoạch thẩm định, chuẩn bị 

các điều kiện cần thiết tổ chức tốt chương trình đối thoại với thanh niên của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân huyện.   
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- Tham mưu về thành phần cụ thể tham gia đối thoại với thanh niên của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân huyện. 

- Tham mưu UBND huyện ban hành văn bản kết luận nội dung đối thoại, gửi 

đến đơn vị, tổ chức liên quan xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.  

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức đối 

thoại với thanh niên theo quy định; tổng hợp báo cáo kết quả triển khai thực hiện 

chương trình đối thoại với thanh niên trên địa bàn huyện hằng năm gửi Sở Nội vụ 

theo quy định.  

2. Huyện Đoàn thanh niên  

- Tổ chức thông báo, tiếp nhận, phân loại, tổng hợp các ý kiến, sáng kiến, đề 

xuất của thanh niên (bằng phiếu, phát biểu trực tiếp tại buổi đối thoại hoặc thông 

qua các phương tiện thông tin đại chúng) gửi về Phòng Nội vụ tổng hợp trước 

ngày 15/9/2022.  

- Phối hợp với Phòng Nội vụ xây dựng nội dung kịch bản chi tiết của chương trình.  

- Chỉ đạo các Đoàn trực thuộc phổ biến và định hướng cho thanh niên bám 

sát chủ đề đối thoại để có ý kiến trao đổi tại buổi đối thoại. Lựa chọn, phân bổ số 

lượng, triệu tập đoàn viên, thanh niên tham dự đối thoại đảm bảo đúng số lượng, 

thành phần. 

- Phân công, bố trí người dẫn chương trình cho buổi đối thoại và công chức 

phục vụ nội dung liên quan đến công tác tổ chức buổi đối thoại với thanh niên của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; phối hợp với Trung tâm Văn hóa và Truyền 

thông tổ chức đăng tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin về chương 

trình đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện với thanh niên năm 2022. 

3. Văn phòng HĐND và UBND huyện  

- Làm công tác tổ chức Hội nghị; phát hành giấy mời; bố trí Hội trường tổ 

chức Hội nghị.  

- Phối hợp với Phòng Nội vụ hoàn thiện bài phát biểu khai mạc, bế mạc của 

lãnh đạo huyện và chuẩn bị các nội dung, tài liệu, điều kiện cần thiết khác phục 

vụ buổi đối thoại với thanh niên của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. 

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Thẩm định dự toán kinh phí, tham mưu Ủy 

ban nhân dân huyện bố trí kinh phí để tổ chức đối thoại với thanh niên của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân huyện theo quy định. 

5. Phòng Lao động - Thương binh và xã hội 

Chuẩn bị các nội dung thông tin về nghề nghiệp, việc làm trên địa bàn huyện 

để cung cấp đầy đủ thông tin cho thanh niên và trả lời các ý kiến, kiến nghị của 

thanh niên do phòng Nội vụ chuyển đến; tham gia chương trình đối thoại để trao 

đổi, trả lời các ý kiến, kiến nghị của thanh niên tại buổi đối thoại. 

6. Phòng Văn hóa và Thông tin: Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên 

truyền việc tổ chức chương trình đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện 

với thanh niên. 
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7. Trung tâm Văn hoá và Truyền thông: đăng tải Kế hoạch này trên Trang 

thông tin điện tử của huyện; xây dựng tin bài về chương trình đối thoại; thông tin 

kết quả chương trình đối thoại trên các phương tiện truyền thanh của huyện, xã.  

8. Các cơ quan, đơn vị liên quan:  

- Chuẩn bị nội dung liên quan thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách để tham gia ý 

kiến tại chương trình đối thoại.  

- Sau khi nhận được Giấy mời, cử đúng thành phần tham dự và tạo điều kiện 

cho công chức, viên chức, người lao động của đơn vị tham gia chương trình đối 

thoại khi được các cơ sở Đoàn mời tham dự.  

Trên đây là Kế hoạch tổ chức đối thoại giữa Chủ tịch UBND huyện với 

thanh niên trên địa bàn huyện Thạch An năm 2022. Trong quá trình thực hiện, 

nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị có liên quan phản ánh về  

Phòng Nội vụ để phối hợp giải quyết kịp thời./.  

Nơi nhận:  
- Sở Nội vụ (b/c);  
- Tỉnh đoàn Cao Bằng;  
- TT. Huyện ủy; 

- TT. HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- UB MTTQ huyện;  
- Huyện Đoàn Thanh niên;  
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;  
- Công an huyện; BCH Quân sự huyện;  

- Đồn Biên phòng Đức Long;  
- UBND các xã, thị trấn;  
- Trang thông tin điện tử huyện; 

 - Lưu: VT, NV.  

CHỦ TỊCH  

  

  

  

  

Nông Thế Phúc 
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