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KẾ HOẠCH 
Đối thoại với thanh niên trên địa bàn huyện Sơn Dương  

 

Căn cứ Luật Thanh niên ngày 16/6/2020; Nghị định số 13/2021/NĐ -CP 

ngày 01/3/2021 của Chính phủ 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 122/KH-UBND ngày 04/8/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về đối thoại với thanh niên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch đối thoại với thanh niên trên 

địa bàn huyện Sơn Dương, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Trực tiếp đối thoại với thanh niên để nắm tình hình, lắng nghe, tiếp nhận 

những ý kiến, đề xuất, kiến nghị của thanh niên để giải quyết những vướng mắc, 

khó khăn của thanh niên liên quan đến chính sách, pháp luật của Nhà nước đối 

với thanh niên. Thông qua việc đối thoại trực tiếp để phổ biến cho thanh niên 

những chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước về thanh niên. 

- Tạo điều kiện để thanh niên bày tỏ những nguyện vọng, sáng kiến, kiến 

nghị, đề xuất liên quan đến việc thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển 

kinh tế - xã hội và giải quyết việc làm cho thanh niên; giúp thanh niên nâng cao 

nhận thức và hành động về vai trò, trách nhiệm của mình trong học tập, rèn 

luyện, lao động tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc. 

2. Yêu cầu 

- Nội dung đối thoại phù hợp với nhu cầu thực tế và chính đáng của đa số 
thanh niên; tinh thần thẳng thắn, cởi mở, chân tình. 

- Việc tổ chức đối thoại phải đạt hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí và bảo 

đảm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. 

II. NỘI DUNG 

1. Nội dung chương trình đối thoại hằng năm đối với thanh niên 

- Việc thực hiện cơ chế, chính sách và các quy định của pháp luật đối với 

thanh niên. 

- Vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong việc phát triển kinh tế - xã hội 

của huyện tập trung vào các vấn đề như việc làm, tự tạo việc làm, khởi nghiệp, lập 
nghiệp của thanh niên. 
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- Hoạt động, trách nhiệm, thẩm quyền của các cơ quan, tổ chức liên quan 

trong việc giải quyết quyền, lợi ích hợp pháp và các kiến nghị của thanh niên. 

- Vai trò, trách nhiệm, đề xuất, kiến nghị của thanh niên trong học tập, lao 
động, rèn luyện, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc. 

- Những kiến nghị, đề xuất khác của thanh niên. 

Căn cứ các nội dung đối thoại với thanh niên nêu trên, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; người đứng đầu cơ 

quan, tổ chức, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân lựa chọn nội dung đối thoại 
với thanh niên phù hợp với điều kiện thực tế hằng năm. 

2. Tránh nhiệm đối thoại 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị 
trấn có trách nhiệm tổ chức đối thoại với thanh niên ít nhất mỗi năm một lần. 

- Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, các đơn vị lực lượng vũ trang có trách 
nhiệm đối thoại với thanh niên theo yêu cầu của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ 

Chí Minh, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và các tổ chức khác của thanh 
niên được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật. 

3. Hình thức đối thoại 

Theo tình hình thực tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân các xã, thị trấn; người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị lực lượng vũ 

trang nhân dân lựa chọn hình thức đối thoại trực tiếp hoặc trực tuyến với đại 
diện thanh niên trên địa bàn huyện. 

III. TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI THANH NIÊN 

1. Năm 2021 

1.1. Cấp huyện 

a) Nội dung 

- Thanh niên nêu ý kiến, kiến nghị các vấn đề vướng mắc, bất cập trong 

thực tế cần phải có sự chỉ đạo, phối hợp giải quyết của cơ quan nhà nước về 
công tác phát triển thanh niên. 

- Về lao động, tạo việc làm, đào tạo nghề cho thanh niên. 

- Vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong học tập, rèn luyện, lao động, 
tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc. 

- Kiến nghị, đề xuất các giải pháp phát huy vai trò của thanh niên trong 
xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; kiến nghị, đề xuất về 

xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển thanh niên, các giải pháp 
nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thanh niên và thực hiện 

Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2021- 2030. 

b) Thời gian, địa điểm 

- Thời gian: 1/2 ngày, dự kiến trong tháng 10/2021. 

- Địa điểm:  
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+ Đối thoại trực tiếp: Hội trường Trung tâm Văn hóa huyện. 

+ Đối thoại trực tuyến: Phòng 26, Ủy ban nhân dân huyện. 

c) Thành phần 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện: Chủ trì đối thoại. 

- Đại diện lãnh đạo và công chức các phòng, ban, đoàn thể của huyện có 

liên quan. 

- Đại diện lãnh đạo và công chức phụ trách công tác thanh niên của Cơ 
quan Tổ chức – Nội vụ huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã. 

- Đại diện Hội Doanh nghiệp huyện và một số tổ chức, doanh nghiệp tiêu 
biểu của huyện. 

- Thành phần lực lượng thanh niên trực tiếp tham gia chương trình đối 

thoại trên địa bàn huyện (số lượng tối đa 160 người đối với đối thoại trực 
tuyến), gồm: Lãnh đạo Huyện đoàn; Bí thư Đoàn xã; Ủy viên Ủy ban Hội Liên 

hiệp thanh niên huyện; đại diện các cơ sở Hội Liên hiệp thanh niên trên địa bàn 
huyện; thanh niên làm kinh tế giỏi; thanh niên là công chức, lực lượng vũ trang, 

học sinh; thanh niên chưa có việc làm,… 

1.2. Cấp xã 

a) Nội dung 

Căn cứ tại điểm 1 mục II Kế hoạch này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, 
thị trấn lựa chọn nội dung đối thoại với thanh niên phù hợp với tình hình thực tế 

của địa phương. 

b) Thời gian, địa điểm 

- Thời gian: 1/2 ngày, từ ngày 01 đến ngày 10/10/2021. 

- Địa điểm: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn lựa chọn địa điểm 

và chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện thuận lợi, phù hợp với hình thức tổ chức đối 
thoại với thanh niên. 

c) Thành phần 

Căn cứ tình hình thực tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn lựa 
chọn số lượng đại biểu phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, định 

hướng bao gồm: 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: Chủ trì đối thoại. 

- Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. 

- Công chức phụ trách công tác thanh niên của Ủy ban nhân dân các 

xã, thị trấn. 

- Đại diện một số tổ chức, doanh nghiệp tiêu biểu của xã, thị trấn. 

- Thành phần lực lượng thanh niên trực tiếp tham gia chương trình đối 

thoại trên địa bàn xã, thị trấn. 

2. Hằng năm 

2.1. Nội dung 
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Căn cứ điểm 1, mục II Kế hoạch này hằng năm Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; người đứng đầu cơ quan, tổ 
chức, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân lựa chọn nội dung, xây dựng kế hoạch 

đối thoại với thanh niên. 

2.2. Thời gian, địa điểm 

- Thời gian: Vào tháng 3 hằng năm. Trường hợp không thể tổ chức trong 

tháng 3 thì tổ chức đối thoại vào thời gian phù hợp, nhưng phải đảm bảo ít nhất 
mỗi năm một lần. 

- Địa điểm: Cơ quan, tổ chức, đơn vị lựa chọn địa điểm và chuẩn bị các  
điều kiện thuận lợi, phù hợp để tổ chức đối thoại với thanh niên. 

2.3. Thành phần 

Căn cứ tình hình thực tế Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện; Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị 
quyết định thành phần tham gia đối thoại với thanh niên cho phù hợp. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIÊN 

1. Cơ quan Tổ chức – Nội vụ huyện 

- Chủ trì, phối hợp với Ban Thường vụ Huyện đoàn và các cơ quan, đơn 

vị có liên quan xây dựng kịch bản nội dung chi tiết chương trình đối thoại. 

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

- Chuẩn bị dự thảo nội dung phát biểu, dự thảo thông báo kết luận của 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tại buổi đối thoại với thanh niên. 

- Tiếp nhận, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị, đề xuất của thanh niên từ Ban 

Thường vụ Huyện đoàn; chuyển các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp, chuẩn 
bị nội dung trao đổi, trả lời cho thanh niên tại buổi đối thoại; tổng hợp các nội 

dung trao đổi, trả lời của các cơ quan, đơn vị có liên quan báo cáo Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân huyện trước ngày tổ chức đối thoại. 

- 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 theo quy định. 

- 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. 

2. Đề nghị Ban Thường vụ Huyện đoàn 

- Phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Tổ chức – Nội vụ huyện xây dựng nội 
dung chi tiết kịch bản chương trình đối thoại với thanh niên của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân huyện. 

- Hằng năm, tổ chức tiếp nhận, tổng hợp các ý 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 Cơ quan Tổ chức – Nội vụ huyện tổng 
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hợp, phục vụ tổ chức đối thoại với thanh niên của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

huyện (riêng năm 2021 hoàn thành trước ngày 25/9/2021). 

- Chỉ đạo các cơ sở Đoàn 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. 

- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện 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 2021. 

3. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện 

- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao 

huyện và Cơ quan Tổ chức – Nội vụ chuẩn bị hội trường, ma két, các điều kiện 
cần thiết phục vụ buổi đối thoại. 

- Phát hành giấy mời đại biểu dự buổi đối thoại với thanh niên. 

- Phối hợp với Cơ quan Tổ chức – Nội vụ chuẩn bị các nội dung, tài liệu, 
điều kiện cần thiết khác phục vụ buổi đối thoại. 

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. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp, xây dựng báo cáo 
tình hình kinh tế - xã hội của huyện giai đoạn 2010-2020, kế hoạch (định hướng) 

giai đoạn 2021 - 2030 (gắn với chiến lược phát triển thanh niên), gửi Cơ quan 
Tổ chức – Nội vụ tổng hợp, chuẩn bị tài liệu phục vụ buổi đối thoại với thanh 
niên năm 2021. 

5. Phòng Lao động - Thương binh và xã hội 

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

để cung cấp đầy đủ thông tin cho thanh niên và trả lời các ý kiến, kiến nghị của 
thanh niên do Cơ quan Tổ chức – 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 vàThông tin; Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và 

Thể thao huyện 

- 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 hằng năm. 

- Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện phân công, bố trí 
người dẫn chương trình cho buổi đối thoại. 

7. Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện 

- Thông tin, tuyên truyền, phổ biến kế hoạch đối thoại với thanh niên của 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện hằng năm. 
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- Theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quy định có trách nhiệm chuẩn bị 

đầy đủ nội dung, tài liệu và trả lời các ý kiến, kiến nghị của thanh niên do Cơ 
quan Tổ chức – Nội vụ chuyển đến và tham gia chương trình đối thoại để trao 

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

- Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân 

lựa chọn nội dung, xây dựng kế hoạch đối thoại với thanh niên của cơ quan, tổ 
chức, đơn vị mình. Thực hiện báo cáo kết quả về Cơ quan Tổ chức – Nội vụ 

trước ngày 05 tháng 12 hằng năm để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. 

8. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Thông tin, tuyên truyền, phổ biến kế hoạch đối thoại với thanh niên của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện hằng năm. 

- Theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quy định có trách nhiệm chuẩn bị 
đầy đủ nội dung, tài liệu và trả lời các ý kiến, kiến nghị của thanh niên do Cơ 

quan Tổ chức – Nội vụ chuyển đến và tham gia chương trình đối thoại để trao 
đổi, trả lời các ý kiến, kiến nghị của thanh niên tại buổi đối thoại. 

- Xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân các xã, thị trấn phù hợp với tình hình thực tế của địa phương với thanh 

niên tại địa phương hằng năm. Riêng trong năm 2021 hoàn thành xong trước 
ngày 10/10/2021. Báo cáo kết quả tổ chức chương trình đối thoại với thanh niên 

hằng năm trên địa bàn về Cơ quan Tổ chức – Nội vụ trước ngày 05 tháng 12 
hằng năm để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Trên đây là kế hoạch đối thoại với thanh niên trên địa bàn huyện, Ủy ban 

nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị nghiêm túc triển khai thực 
hiện; trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc thì báo cáo, đề xuất 
cụ thể bằng văn bản với Ủy ban nhân dân huyện (qua Cơ quan Tổ chức – Nội vụ 

huyện) để kịp thời xem xét, giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- TTr Huyện uỷ, HĐND huyện (B/cáo); 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 
- Các thành viên Ban chỉ đạo; 
- Các ban Đảng; 
- UBMTTQ và các tổ chức chính trị -  
xã hội huyện; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Chánh VP HĐND&UBND huyện; 
- Cơ quan Tổ chức –Nội vụ huyện; 
- Chuyên viên NC; 
- Lưu: VT,(Ch.nv.65b) 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

 

 
 

Phạm Thị Nhị Bình 
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