
  

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện  

với thanh niên huyện Tuy Đức năm 2023 

 

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.  

Thực hiện Thông báo số 551-TB/HU ngày 28/02/2023 của Huyện ủy Tuy 

Đức về việc thông báo ý kiến kết luận của Thường trực Huyện ủy tại cuộc họp 

ngày 27/02/2023.  

Ủy ban nhân dân huyện Tuy Đức ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối 

thoại giữa Chủ tịch UBND huyện với thanh niên huyện Tuy Đức năm 2023, cụ thể 

như sau: 

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU 

1. Mục đích 

 - Là dịp để lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị của 

huyện và UBND các xã lắng nghe những ý kiến, kiến nghị, đề xuất chính đáng, hợp 

pháp của thanh niên. Từ đó, các cơ quan chức năng của huyện đề ra các giải pháp 

để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, tâm tư, nguyện vọng của thanh 

niên huyện Tuy Đức. 

- Thông qua hội nghị thanh niên được trực tiếp lắng nghe, lĩnh hội và nắm 

bắt những chủ trương của huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, 

cũng như sự kỳ vọng của lãnh đạo huyện đối với đoàn viên thanh niên trong quá 

trình xây dựng và phát triển huyện Tuy Đức.  

- Thông qua chương trình để tuổi trẻ huyện nhà được bày tỏ những tâm tư 

nguyện vọng, đề xuất các giải pháp xây dựng phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an 

ninh, quốc phòng trên địa bàn huyện. 

2. Yêu cầu 

- Nội dung đối thoại phải bám sát vào tình hình thực tiễn của địa phương và 

sự quan tâm chính đáng của đa số thanh niên. 

- Tinh thần đối thoại phải thẳng thắn, cởi mở, chân thực và mang tính xây 

dựng; công tác tổ chức chặt chẽ, đảm bảo nội dung và thời gian theo kế hoạch đề 

ra.  

II. CHỦ ĐỀ, NỘI DUNG, HÌNH THỨC 

1. Chủ đề:  

ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN TUY ĐỨC 

 

Số:         /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tuy Đức, ngày        tháng  3 năm 2023 
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 “Thanh niên Tuy Đức tích cực, hăng hái trong lao động, công việc góp phần 

xây dựng huyện Tuy Đức ngày càng giàu mạnh, tham gia tích cực trong chuyển đổi 

số”. 

2. Nội dung: 

- Các vấn đề liên quan đến việc triển khai các chủ trương, chính sách của 

Đảng, Nhà nước và của tỉnh Đắk Nông trên địa bàn huyện Tuy Đức đối với thanh 

niên. 

- Vai trò của thanh niên trong tham gia thực hiện 03 chương trình mục tiêu 

quốc gia: xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi, xóa đói giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Tuy 

Đức. 

- Chính sách đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt đối với thanh niên DTTS trên 

địa bàn huyện. Đề án của Thủ tướng Chính phủ về phát hiện, bồi dưỡng và phát 

huy tài năng trẻ Việt Nam giai đoạn 2022-2030 

- Tâm tư và nguyện vọng, đề xuất, giải pháp của đoàn viên, thanh niên đối 

với Đảng và tổ chức Đoàn. 

- Vấn đề lập thân, lập nghiệp của thanh niên: 

+ Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm; 

+ Chính sách vay vốn; 

+ Cơ chế chính sách về học tập nâng cao trình độ… 

- Chế độ, chính sách đối với cán bộ trực tiếp làm công tác Thanh thiếu nhi. 

- Chế độ, chính sách thu hút nhân tài, sử dụng cán bộ trẻ. 

- Các thiết chế văn hoá xã hội cho thanh niên (Xây dựng sân chơi, nhà văn 

hoá...) 

- Các vấn đề liên quan đến thanh niên dân tộc, thanh niên tôn giáo. 

- Tình hình vi phạm pháp luật trong thanh niên hiện nay. 

- Thực trạng thanh niên tại cơ sở, những khó khăn, vướng mắc trong thực 

hiện nhiệm vụ. 

3. Hình thức tổ chức: 

- Tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp. 

- Thanh niên trình bày, đề xuất nhưng vấn đề quan tâm hiện nay. 

- Lãnh đạo UBND huyện, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trao đổi, đối thoại 

những vấn đề thanh niên đặt ra. 

- Chủ tịch UBND huyện xem xét, kết luận Hội nghị. 

* Dự kiến chương trình: 

- Đón tiếp đại biểu. 

- Ổn định tổ chức, Văn nghệ chào mừng (5 tiết mục). 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 

- Giới thiệu chủ trì, tổ thư ký. 
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- Thông qua chương trình hội nghị. 

 - Phát biểu khai mạc của Chủ tịch UBND huyện. 

- Chiếu phóng sự kết quả về công tác thanh niên và kết quả phát triển kinh tế 

xã hội trên địa bàn huyện (10-15 phút). 

 - Thảo luận, đối thoại giữa Chủ tịch UBND huyện với thanh niên. 

 - Giải lao. 

 - Tiếp tục chương trình đối thoại. 

 - Kết thúc, bế mạc. 

III. THÀNH PHẦN, SỐ LƯỢNG, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM  

1. Số lượng, thành phần đại biểu tham gia: dự kiến 35 người 

a. Chủ trì hội nghị: 

- Chủ tịch UBND huyện; 

- Phó Bí thư Huyện đoàn. 

b. Phó Chủ tịch UBND huyện. 

c.Thủ trưởng các phòng, ban, ngành huyện: phòng Nội vụ; phòng Tài chính - Kế 

hoạch; phòng Lao động Thương binh và Xã hội; phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn; phòng Dân tộc; phòng Văn hóa và Thông tin; phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung 

tâm GDNN&GDTX. 

- Cấp xã: Chủ tịch UBND và Bí thư Đoàn 6 xã. 

d. Đại biểu mời: 

- Thường trực Tỉnh đoàn; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy; 

- Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy; 

- Lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy;  

- Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện; 

- Lãnh đạo Hội Nông dân huyện; 

- Giám đốc ngân hàng NN&PTNT huyện; 

- Giám đốc NHCSXH huyện; 

- Lãnh đạo và phóng viên Trung tâm VH-TT&TT huyện. 

2. Thành phần thanh niên tham dự: dự kiến 70 người 

Đề nghị Huyện đoàn căn cứ nội dung chương trình và tình hình thanh niên 

địa phương để triệu tập thanh niên tham dự Hội nghị. 

` 3. Thời gian: 01 buổi, ngày 24/3/2023. 

4. Địa điểm: Hội trường trung tâm UBND huyện. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Kinh phí tổ chức hội nghị: Ngân sách huyện. 
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2. Giao UBND các xã bố trí kinh phí, phương tiện đưa đón thanh niên tham 

gia Hội nghị đối thoại đảm bảo an toàn, hiệu quả. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Nội vụ 

- Chủ trì phối hợp với Ban Thường vụ Huyện đoàn để triển khai các nội dung 

tổ chức Hội nghị; Chuẩn bị tài liệu Hội nghị, chương trình, kịch bản, bài phát biểu 

khai mạc, bế mạc, dự thảo kết luận chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện tại Hội 

nghị,… 

- Phối hợp với BTV Huyện đoàn tổng hợp các câu hỏi, đề xuất, kiến nghị của 

thanh niên gửi đến các phòng, ban và UBND các xã. 

- Trang trí Hội trường, maket, băng rôn… và chuẩn bị các điều kiện cần thiết 

để tổ chức Hội nghị. 

2. Văn phòng HĐND - UBND huyện 

 - Đăng tải nội dung đối thoại thanh niên với Chủ tịch huyện lên trang thông 

tin điện tử huyện Tuy Đức. 

3. Đề nghị Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Tuy Đức 

 - Chủ trì tổ chức tuyên truyền rộng rãi về nội dung Hội nghị tới đông đảo 

thanh niên trên địa bàn huyện bằng nhiều hình thức phong phú. 

 - Phối hợp với Phòng Nội vụ để thống nhất phương án tổ chức Hội nghị: Lựa 

chọn, phân bổ số lượng hợp lý triệu tập thanh niên bảo đảm nhiều thành phần thanh 

niên tiêu biểu trên các lĩnh vực; tổ chức triển khai, tổng hợp các câu hỏi, các vấn đề 

đa số thanh niên trên địa bàn huyện quan tâm, chuyển Phòng nội vụ trước ngày 

15/3/2023; liên hệ địa điểm tổ chức và chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Hội nghị. 

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

Tham mưu UBND huyện kinh phí tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch 

UBND huyện với Thanh niên năm 2023, hướng dẫn thủ tục lập dự toán và quyết 

toán kinh phí tổ chức Hội nghị theo quy định. 

5. Các phòng, ban, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã 

Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã có liên quan 

đến nội dung đối thoại với thanh niên có trách nhiệm phối hợp với phòng Nội vụ và 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện trả lời các câu hỏi về các nội dung theo lĩnh vực 

phụ trách gửi phòng Nội vụ tổng hợp; tham gia Hội nghị đảm bảo chất lượng. 

6. Trung tâm Văn hóa - Thể thao và truyền thông huyện 

- Chuẩn bị loa đài, âm thanh, ánh sáng và mời người dẫn chương trình Hội 

nghị; chuẩn bị các tiết mục văn nghệ chào mừng Hội nghị. 

- Chủ trì phối hợp với Huyện đoàn Tuy Đức và các đơn vị liên quan xây 

dựng phóng sự kết quả về công tác thanh niên và kết quả phát triển kinh tế xã hội 

trên địa bàn huyện chiếu tại Hội nghị và gửi kết quả về UBND huyện (qua phòng 

Nội vụ) trước ngày 20/3/2023. 

7. Đề nghị thanh niên trên địa bàn huyện Tuy Đức 
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Đặt các câu hỏi chính đáng liên quan đến các vấn đề mà thanh niên quan tâm 

hiện nay; kiến nghị, đề xuất các mô hình, giải pháp tiêu biểu của thanh niên tham 

gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện và 

gửi về Huyện đoàn trước ngày 13/03/2023. 

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

với thanh niên huyện năm 2023. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh 

hoặc có khó khăn, vướng mắc yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị có liên 

quan phản ánh về UBND huyện (qua phòng Nội vụ) để kịp thời xem xét, giải 

quyết./. 
  

Nơi nhận:     
- Sở Nội vụ (b/c);   

- TT. Huyện ủy (b/c); 

- TT. HĐND huyện (b/c); 

- Thành phần chủ trì; 

- Thành phần mời; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT. NV (L).           

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Phạm Ngọc Ẩn 
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