
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

XÃ SỸ BÌNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:      /KH-UBND Sỹ Bình, ngày        tháng 6 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

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

xã với thanh niên xã Sỹ Bình năm 2022 

 

 

Thực hiện Luật Thanh niên năm 2020; Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 

01/3/2021 của Chính phủ quy định về đối thoại với thanh niên; Kế hoạch số 

170/KH-UBND ngày 17/6/2022 của UBND huyện Bạch Thông về việc Tổ chức 

chương trình đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bạch Thông với thanh 

niên huyện Bạch Thông năm 2022. Ủy ban nhân dân xã Sỹ Bình ban hành Kế hoạch 

tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND xã với thanh niên xã Sỹ Bình 

năm 2022 (gọi tắt là Chương trình đối thoại), cụ thể như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích  

- Thông qua Chương trình đối thoại với thanh niên để nắm bắt tình hình, lắng 

nghe những kiến nghị, 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.  

- Nhằm phổ biến rộng rãi cho thanh niên 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 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 trên địa bàn, giải quyết việc làm cho thanh niên.  

2. Yêu cầu  

- Nội dung đối thoại phải sát thực tế, gắn với đối tượng và nhu cầu chính đáng 

của thanh niên; tinh thần đối thoại thẳng thắn, cởi mở, chân tình.  

- Việc tổ chức Chương trình đối thoại phải hiệu quả, thiết thực, có ý nghĩa và 

đảm bảo thời gian theo kế hoạch đề ra. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN  

1. Chủ đề năm 2022: “Thanh niên xã Sỹ Bình với chuyển đổi số, phát triển 

kinh tế số”.  

2. Nội dung đối thoại:  

- Trao đổi các thông tin về thực hiện cơ chế, chính sách đối với thanh niên. 

- Trách nhiệm, thẩm quyền của các cơ quan, tổ chức có liên quan đối với 

quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên.  

- Làm rõ vai trò, trách nhiệm của thanh niên theo Luật Thanh niên trong học 

tập, rèn luyện, lao động, tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc.  
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- Trao đổi, tiếp thu, giải trình những đề xuất, kiến nghị, khó khăn, vướng mắc 

của thanh niên trong công tác chuyển đổi số, phát triển kinh tế số và các vấn đề 

khác có liên quan theo thẩm quyền.  

3. Hình thức đối thoại: Trực tiếp. 

4. Thời gian đối thoại: Thực hiện xong trước ngày 30/7/2022. Trước khi tổ 

chức phải công bố công khai nội dung chương trình đối thoại theo quy định tại 

khoản 2, Điều 10 Luật Thanh niên năm 2020.  

5. Thành phần:  

- Chủ trì đối thoại: Chủ tịch UBND xã. 

- Thành phần tham dự Chương trình đối thoại: Mời đại diện lãnh đạo Đảng 

ủy, HĐND, UBND xã; Bí thư, Phó Bí thư , Ủy viên BCH Đoàn thanh niên Cộng 

sản Hồ Chí Minh xã, Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội, Công chức Văn hóa - 

xã hội, các chức danh công chức khác liên quan, Bí thư Chi đoàn thanh niên Cộng 

sản Hồ Chí Minh thôn, đại diện các cơ quan, đơn vị có liên quan; đại diện lực 

lượng thanh niên cán bộ, công chức, viên chức; học sinh, sinh viên; thanh niên là 

chủ các mô hình kinh tế; cán bộ Đoàn xã, thôn; gương thanh niên tiêu biểu trong 

các lĩnh vực,… hoặc các đối tượng thanh niên khác trên địa bàn quản lý.  

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND xã với thanh 

niên xã Sỹ Bình năm 2022 được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Công chức VP-TK xã 

- Chuẩn bị hội trường và các điều kiện cần thiết khác phục vụ Hội nghị tại xã. 

- Chủ trì, phối hợp với Ban Chấp hành Đoàn, Công chức VH-XH (lĩnh vực 

VH-TTTT) xã xây dựng kịch bản nội dung chi tiết chương trình đối thoại với thanh 

niên xã; tham mưu ban hành giấy mời; thông báo kết luận nội dung Chương trình 

đối thoại theo quy định; lập dự toán kinh phí đối với các nội dung liên quan. 

- Đề xuất, tham mưu tổng hợp các nội dung theo nhóm vấn đề để trả lời tại 

Chương trình đối thoại của Chủ tịch UBND xã với thanh niên đối với những nội 

dung thuộc thẩm quyền, các nội dung không thuộc thẩm quyền thì ghi nhận và gửi 

các cơ quan có thẩm quyền trả lời, giải quyết theo quy định. 

2. Công chức VH-XH (lĩnh vực VH-TTTT) 

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh và đăng tải 

trên Trang thông tin điện tử của xã về việc tổ chức Chương trình đối thoại giữa 

Chủ tịch UBND xã với thanh niên xã Sỹ Bình năm 2022.  

- Chuẩn bị tài liệu liên quan đến chuyển đổi số phục vụ Chương trình đối thoại. 

- Báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện (lồng ghép với báo cáo kết quả 

công tác thanh niên năm 2022) để tổng hợp.  

3. Ban Chấp hành Đoàn xã 

- Chỉ đạo, tổ chức các chi đoàn cơ sở tuyên truyền đến đoàn viên, thanh niên về 

Kế hoạch tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND xã với thanh niên xã 

Sỹ Bình năm 2022. 
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- Chủ trì tiếp nhận, tổng hợp các ý kiến, đề xuất của thanh niên phục vụ cho 

chương trình đối thoại cấp xã, cấp huyện và gửi về UBND xã (qua Văn phòng 

UBND xã) trước ngày 20/7/2022. 

- Phối hợp với Công chức VP-TK xã xây dựng nội dung chi tiết kịch bản của 

chương trình đối thoại cấp xã. 

- Lựa chọn, phân bổ số lượng, triệu tập đoàn viên thanh niên tham dự chương 

trình đối thoại cấp xã. 

- Tổ chức phổ biến, định hướng cho cán bộ đoàn làm tốt công tác nắm bắt tình 

hình, dư luận trong thanh niên, bám sát chủ đề đối thoại cấp xã để kịp thời chuyển 

tải các kiến nghị của thanh niên các đối tượng đến chương trình đối thoại cấp xã; 

phối hợp với UBND tổ chức hiệu quả chương trình đối thoại.  

5. Công chức TC-KT xã 

Căn cứ khả năng ngân sách của xã cân đối, tham mưu bố trí kinh phí tổ 

chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND xã với thanh niên xã Sỹ Bình 

năm 2022.  

6. Các đoàn thể xã 

Tổ chức tuyên truyền về Kế hoạch tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ 

tịch UBND xã với thanh niên xã Sỹ Bình năm 2022. Chuẩn bị các nội dung, thông 

tin về Chương trình chuyển đổi số, kinh tế số nhằm cung cấp đầy đủ thông tin cần 

thiết cho thanh niên để trực tiếp trao đổi, trả lời ý kiến của thanh niên các vấn đề 

liên quan tại buổi đối thoại.  

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND xã 

với thanh niên xã Sỹ Bình năm 2022 của UBND xã Sỹ Bình. 

 
Nơi nhận: 
- UBND huyện; 
- Phòng Nội vụ huyện;  
- TTr Đảng ủy,  
- TTr HĐND xã;  
- CT, PCT UBND xã;  
- UB MTTQ Việt Nam và các đoàn thể xã;  
- CB, CC xã 
- Các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn; 
- Các thôn;  
- Trang TTĐT xã 
- Lưu: VP 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Hoàng Văn Ấn 
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