
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH LAṆG SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:          /KH-UBND Laṇg Sơn, ngày         tháng 3 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Chương triǹh đối thoaị giữa Lãnh đaọ UBND tỉnh  

với Thanh niên trên điạ bàn tỉnh Laṇg Sơn năm 2021 

  

Căn cứ Luâṭ Thanh niên ngày 16 tháng 6 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; 

Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức Chương trình đối thoại 

giữa Lañh đaọ UBND tỉnh với Thanh niên trên điạ bàn tỉnh Laṇg Sơn năm 2020 

cụ thể như sau:  

I. MUC̣ ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

1.1. Lãnh đạo UBND tỉnh trực tiếp 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. 

1.2. Thông qua Chương trình gặp gỡ đối thoại 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, 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 tỉnh, giải quyết viêc̣ làm cho thanh niên. 

2. Yêu cầu 

2.1. 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. 

2.2. Việc tổ chức phải hiệu quả, có ý nghĩa và đảm bảo thời gian. 

II. CHỦ ĐỀ, NÔỊ DUNG, HÌNH THỨC ĐỐI THOAỊ 

1. Chủ đề: "Thanh niên tỉnh Laṇg Sơn với khởi nghiệp, lập nghiệp” 

2. Nội dung đối thoại 

2.1. Thông tin nhanh đến thanh niên những kết quả trong thưc̣ hiêṇ Chiến 

lươc̣ phát triển thanh niên tỉnh Laṇg Sơn giai đoaṇ 2011-2020. 

2.2. Khái quát tình hình thanh niên của tỉnh trong giai đoaṇ hiêṇ nay, 
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những thuâṇ lơị, khó khăn, thách thức và điṇh hướng môṭ số nôị trong tìm kiếm 

việc làm, mở rộng sản xuất, kinh doanh, nhân rộng các mô hình làm kinh tế đạt 

hiệu quả thông qua viêc̣ giới thiệu một số mô hình thanh niên khởi nghiệp, lập 

nghiệp tiêu biểu trên địa bàn tỉnh... và môṭ số văn bản liên quan đến phát triển 

thanh niên. 

2.3. Thanh niên đề xuất với Lãnh đạo tỉnh về các giải pháp nhằm hỗ trợ 

thanh niên khởi nghiệp, đồng thời góp ý đối với những bất cập trong thực hiện 

chương trình hỗ trợ khởi nghiệp trong thời gian qua và hiến kế với lãnh đạo tỉnh 

về các giải pháp nhằm phát huy vai trò của thanh niên đóng góp xây dựng, phát 

triển kinh tế - xa ̃hôị của tỉnh. 

3. Hình thức đối thoại 

Tổ chức đối thoaị trưc̣ tuyến, lãnh đạo UBND tỉnh trực tiếp chủ trì chương 

trình đối thoại tại điểm cầu của tỉnh, kết nối trực tuyến với 11 điểm cầu của các 

huyêṇ, thành phố và 200 xa,̃ phường, thi ̣trấn trên điạ bàn toàn tỉnh. 

III. THỜI GIAN, ĐIẠ ĐIỂM 

1. Thời gian 

Dự kiến trong tháng 4/2021. Sau khi công bố công khai trên cổng thông tin 

điện tử của tỉnh ít nhất là 30 ngày trước ngày tổ chức đối thoại theo quy điṇh taị 

khoản 2 Điều 10 Luâṭ Thanh niên (thời gian cụ thể có thông báo và giấy mời 

sau). 

2. Địa điểm 

- Điểm cầu của tỉnh taị phòng hop̣ trưc̣ tuyến tầng 4 UBND tỉnh; 

- Điểm cầu các huyện, thành phố và các xa,̃ phường, thi ̣trấn do các đơn vi ̣ 

chủ đôṇg sắp xếp đảm bảo cơ sở vâṭ chất để tổ chức hôị nghi ̣có hiêụ quả. 

IV. THÀNH PHẦN THAM DƯ ̣

1. Tại phòng họp trực tuyến UBND tỉnh (khoảng 50 người) 

- Mời đại diện Thường trực Tỉnh ủy;  

- Mời đaị diêṇ Thường trực HĐND tỉnh;  

- Đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh: Chủ trì đối thoại; 

- Đaị diêṇ môṭ số Ban đảng Tỉnh ủy; 

- Đại điêṇ lañh đaọ các cơ quan: Sở Nội vụ; Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở 

Kế hoạch và Đầu tư; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn; Sở Giáo duc̣ và Đào taọ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 

Sở Thông tin và truyền thông, Công an tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự; Tỉnh Đoàn 

thanh niên; Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; Hội liên hiệp Thanh niên tỉnh, 

Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, … 

- Đaị diêṇ môṭ số tổ chức, doanh nghiêp̣ tiêu biểu của tỉnh;  
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- Thành phần lực lượng thanh niên trực tiếp tham gia chương trình đối 

thoại tại điểm cầu của tỉnh (giao Tỉnh Đoàn thanh niên mời giúp, số lươṇg tối đa 

30 người) gồm: đaị diêṇ lañh đaọ môṭ số Ban chuyên môn của Tỉnh đoàn; Hôị 

Liên hiêp̣ thanh niên tỉnh và các Hôị trưc̣ thuôc̣; các đơn vi ̣ Đoàn trưc̣ thuôc̣ 

Tỉnh Đoàn đóng trên điạ bàn thành phố; thanh niên làm kinh tế giỏi; thanh niên 

công chức; thanh niên lực lượng vũ trang; thanh niên hoc̣ sinh, sinh viên; thanh 

niên chưa có việc làm…  

- Mời Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và một số cơ quan 

báo thường trú tại tỉnh đến dự và đưa tin. 

(Có thông báo và giấy mời đến thành phần tham dư ̣sau) 

2. Tại phòng họp trực tuyến cấp huyện  

- Lãnh đạo Huyện ủy, Thành ủy, HĐND, UBND các huyện, thành phố; 

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên môn trực thuộc, các tổ chức chính 

trị - xã hội có liên quan; một số doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn; thanh niên 

làm kinh tế giỏi; thanh niên công chức; thanh niên lực lượng vũ trang; thanh 

niên hoc̣ sinh, sinh viên; thanh niên chưa có việc làm… (do UBND cấp huyện 

mời). 

3. Tại phòng họp trực tuyến cấp xã 

- Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND cấp xã; 

- Các tổ chức chính trị - xã hội; công chức cấp xã có liên quan; Bí thư Chi 

bộ, Trưởng các thôn, khối phố trên địa bàn cấp xã; đaị diêṇ thanh niên làm kinh 

tế giỏi; thanh niên công chức; thanh niên lực lượng vũ trang; thanh niên hoc̣ 

sinh, sinh viên; thanh niên chưa có việc làm trên điạ bàn… (do UBND cấp xa ̃

mời). 

V. TỔ CHỨC THƯC̣ HIÊṆ 

1. Sở Nội vụ 

1.1. Chủ trì, phối hợp với Tỉnh Đoàn và các sở, ban, ngành có liên quan 

xây dựng kic̣h bản nội dung chi tiết chương trình đối thoại với thanh niên; lâp̣ 

dư ̣toán kinh phí đối với các nôị dung liên quan, phối hơp̣ với Văn phòng UBND 

tỉnh, để chuẩn bị các điều kiện cần thiết tổ chức tốt chương trình. 

1.2. Chuẩn bị nội dung phát biểu của Lãnh đạo UBND tỉnh. 

1.3. Đề xuất UBND tỉnh tổng hợp các nội dung theo nhóm vấn đề để trao 

đổi tại cuộc đối thoại những nội dung thuộc thẩm quyền. Đối với những nội 

dung không thuộc thẩm quyền thì ghi nhận và gửi các cơ quan có thẩm quyền 

giải quyết theo quy định. 

1.4. Tham mưu văn bản của UBND tỉnh kết luận nội dung đối thoại và gửi 

các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan xem xét, giải quyết theo quy định tại 

khoản 3 Điều 10 Luật Thanh niên. 
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2. Tỉnh Đoàn thanh niên Lạng Sơn 

2.1. Phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng nội dung chi tiết kịch bản của 

chương trình; tổ chức tiếp nhận, tổng hợp các ý kiến, đề xuất của thanh niên 

(bằng phiếu, phát biểu trưc̣ tiếp taị buổi đối thoaị hoăc̣ thông qua các phương 

tiêṇ thông tin đaị chúng).  

Chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị chuẩn bị nội dung phục vụ 

buổi đối thoại với thanh niên; lựa chọn, phân bổ số lượng, triệu tập đoàn viên 

thanh niên tham dự chương trình và giới thiêụ môṭ số gương thanh niên có mô 

hình phát triển kinh tế có hiêụ quả. 

2.2. Chỉ đạo các Huyện đoàn, Thành đoàn và tổ chức Đoàn trực thuộc phổ 

biến và định hướng cho thanh niên bám sát chủ đề đối thoại để kiến nghị với 

lãnh đạo UBND tỉnh; Hướng dẫn đoàn cấp dưới lựa chọn, phân bổ số lượng và 

triệu tập đoàn viên, thanh niên tham dự đối thoại tại điểm cầu các huyện. 

2.3. Tổ chức đăng tin, tuyên truyền trên các phương tiêṇ thông tin của đơn 

vị về chương trình đối thoại giữa lãnh đạo UBND tỉnh với thanh niên năm 2021. 

3. Văn phòng UBND tỉnh 

3.1. Đảm bảo các điều kiện về cơ sở, vật chất cần thiết để tổ chức tốt 

chương trình đối thoại giữa lãnh đạo UBND tỉnh với thanh niên năm 2021 (bố 

trí Hội trường, âm thanh, đường truyền...). 

3.2. Phát hành giấy mời đại biểu dự tại điểm cầu của tỉnh. 

3.3. Thông tin trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh về việc tổ chức Chương 

trình đối thoại giữa lãnh đạo UBND tỉnh với thanh niên năm 2021. 

4. Sở Tài chính 

Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu trình UBND tỉnh xem xét bổ 

sung kinh phí để tổ chức thực hiện Chương trình.  

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Chuẩn bị đầy đủ các nội dung, thông tin về hỗ trợ khởi nghiệp nhằm cung 

cấp đầy đủ thông tin cần thiết về Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp của tỉnh cho 

thanh niên, phối hơp̣ với Sở Nôị vu ̣xây dưṇg Chương trình chi tiết. 

6. Sở Lao đôṇg, Thương binh và Xã hôị 

Chuẩn bị đầy đủ các nội dung, thông tin về nghề nghiêp̣, viêc̣ làm trên điạ 

bàn tỉnh nhằm cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết cho thanh niên, phối hơp̣ với 

Sở Nôị vu ̣xây dưṇg Chương trình chi tiết. 

7. Sở Thông tin và Truyền thông  

Chủ trì, phối hợp với Viễn thông Lạng Sơn và Trung tâm Tin học - Công 

báo (Văn phòng UBND tỉnh) chuẩn bị chu đáo thiết bị, đường truyền phục vụ 

chương trình đối thoại. UBND các huyện, thành phố và UBND các xã bố trí cán 
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bộ trực kỹ thuật đảm bảo cho cuộc họp. 

8. Các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thành phố 

8.1. Tổ chức đăng tin trên Trang thông tin điện tử và các bản tin của đơn vị 

về việc tổ chức Chương trình đối thoại giữa lãnh đạo UBND tỉnh với thanh niên 

năm 2021. 

8.2. Thủ trưởng của cơ quan, đơn vị đến dự Chương trình đối thoại chuẩn 

bị các nội dung thuộc lĩnh vực phụ trách để trực tiếp trao đổi, trả lời ý kiến của 

thanh niên tại buổi đối thoại. 

8.3. UBND cấp huyện 

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác, chuẩn bị hội trường, bố trí cán bộ kỹ 

thuật trực tại điểm cầu trực tuyến, công tác tổ chức, trang trí, phát hành giấy 

mời, thông báo triệu tập đại biểu, tổ chức tiếp nhận, tổng hợp các ý kiến, đề xuất 

của thanh niên...  

- Chỉ đạo UBND cấp xã trên điạ bàn chuẩn bi ̣cơ sở vâṭ chất và thưc̣ hiêṇ 

có hiêụ quả nôị dung trong chương trình đối thoaị với thanh niên toàn tỉnh. 

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ nội 

dung Kế hoạch này để thực hiện. Trong quá trình triển khai nếu có khó khăn, 

vướng mắc đề nghị phản ánh về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để kịp thời xem 

xét, giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- Bộ Nội vụ; 

- TT Tỉnh ủy; 

- TT HĐND tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Ban Đảng tỉnh; 

- Ủy ban MTTQVN và các đoàn thể tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- Các cơ quan Trung ương đóng tại địa phương; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- C, PVPUBND tỉnh, 

 các phòng: THNC, KGXV, TT TH-CB; 

- Báo Lạng Sơn, Đài PTTH tỉnh; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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