
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN TIÊN LỮ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:          /KH-UBND Tiên Lữ, ngày         tháng       năm 2023 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Chương trình đối thoại giữa Lãnh đạo UBND huyện 

với thanh niên trên địa bàn huyện Tiên Lữ năm 2023 

  

Căn cứ Luật Thanh niên ngày 16/6/2020; 

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 huyện ban hành Kế hoạch tổ chức Chương trình đối 

thoại giữa lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện với thanh niên trên địa bàn huyện 

Tiên Lữ năm 2023 như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Lãnh đạo UBND huyện 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; 

- Tổ chức Chương trình bảo đảm thiết thực, hiệu quả, lắng nghe nguyện 

vọng chính đáng của thanh niên trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở, tạo điều 

kiện cho thanh niên huyện Tiên Lữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp, lập 

nghiệp. 

2. Yêu cầu 

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

chính đáng của thanh niên; 

- Việc tổ chức đối thoại đảm bảo hiệu quả và thời gian theo quy định. 

II. CHỦ ĐỀ, NỘI DUNG, HÌNH THỨC ĐỐI THOẠI 

1. Chủ đề: "Thanh niên huyện Tiên Lữ với phát triển kinh tế, khởi 

nghiệp, lập nghiệp” 

2. Nội dung đối thoại 

- Thông tin nhanh đến thanh niên những kết quả trong thực hiện Chiến 

lược phát triển thanh niên huyện Tiên Lữ giai đoạn 2011-2020. 

- Khái quát tình hình thanh niên của huyện trong giai đoạn hiện nay, 

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 các mô hình làm 
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kinh tế đạt hiệu quả thông qua việc giới thiệu một số mô hình thanh niên phát 

triển kinh tế, khởi nghiệp, lập nghiệp tiêu biểu trên địa bàn huyện. 

- Thanh niên đề xuất với lãnh đạo huyện 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 huyện về các giải pháp nhằm phát huy vai trò của thanh niên đóng góp 

xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của huyện. 

3. Hình thức đối thoại 

Tổ chức đối thoại trực tiếp, Lãnh đạo UBND huyện trực tiếp chủ trì 

chương trình đối thoại đối với thanh niên trên địa bàn huyện. 

4. Kinh phí 

Từ nguồn ngân sách huyện năm 2023. 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ 

1. Thời gian: Dự kiến tổ chức vào cuối tháng 3/2022 - Tháng Thanh 

niên (Thời gian cụ thể có Giấy mời sau). 

2. Địa điểm: Dự kiến tại Hội trường UBND huyện. 

3. Thành phần mời (khoảng 150 người) 

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

- Đại diện Lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam huyện, Liên đoàn Lao động huyện; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

huyện, Hội Nông dân huyện, Hội liên hiệp Phụ nữ huyện; 

- Đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn: Nội vụ, Tài chính – Kế hoạch, 

Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo 

dục và Đào tạo, Văn phòng HĐND và UBND huyện, Văn hóa và Thông tin, 

Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Công an huyện, Ban Chỉ huy 

Quân sự huyện, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, Hội Liên hiệp TN Việt 

Nam huyện, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT chi nhánh huyện Tiên Lữ; 

- Đại diện Lãnh đạo UBND, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các xã, 

thị trấn; 

- Đại diện lãnh đạo Hội doanh nghiệp huyện và một số tổ chức, doanh 

nghiệp tiêu biểu trên địa bàn huyện;  

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

thoại (giao Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện mời giúp; mỗi xã, thị trấn 06 

người) gồm: các đơn vị Đoàn trực thuộc trên địa bàn huyện; thanh niên làm 

kinh tế giỏi; thanh niên học sinh, sinh viên; thanh niên chưa có việc làm…;  

- Đại diện Lãnh đạo Phòng Xây dựng chính quyền, Sở Nội vụ; Ban 

Phong trào, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh; 

- Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh huyện. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
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1. Phòng Nội vụ 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu với 

UBND huyện tổ chức thực hiện Kế hoạch này; 

- Xây dựng nội dung, kịch bản chi tiết của chương trình  đối thoại; 

chuẩn bị tài liệu và các điều kiện cần thiết tổ chức chương trình đối thoại. 

- Chủ trì, phối hợp với Huyện đoàn cử công chức tham gia Tổ thư ký ghi 

chép các nội dung tại buổi đối thoại. 

- Tham mưu trình UBND huyện bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch này.  

2. Huyện đoàn 

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

chương trình đối thoại. 

- Lựa chọn, triệu tập đoàn viên thanh niên tham dự chương trình đối 

thoại của huyện và giới thiệu một số gương thanh niên có mô hình phát triển 

kinh tế hiệu quả. 

- Chỉ đạo Đoàn các xã, thị trấn và các tổ chức đoàn trực thuộc tuyên 

truyền, phổ biến và định hướng đại biểu thanh niên tham dự Chương trình 

bám sát chủ đề đối thoại; tổng hợp các nội dung vấn đề quan tâm của đại biểu 

thanh niên, chọn lọc, chuẩn bị những câu hỏi để trao đổi, giải đáp tại chương 

trình đối thoại gửi Phòng Nội vụ tổng hợp trước ngày 24/02/2022. 

- Hướng dẫn đoàn cấp dưới lựa chọn, phân bổ số lượng và triệu tập 

đoàn viên, thanh niên tham dự đối thoại. 

- Tổ chức đăng tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin của đơn vị 

về chương trình đối thoại giữa lãnh đạo UBND huyện với thanh niên năm 2023. 

3. Văn phòng HĐND và UBND huyện 

- Phối hợp với Phòng Nội vụ đảm bảo các điều kiện cần thiết để tổ chức 

chương trình đối thoại; 

- Tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử của huyện về việc tổ chức 

Chương trình đối thoại giữa Lãnh đạo UBND huyện với thanh niên năm 

2023. 

4. Phòng Tài chính – Kế hoạch 

- Chuẩn bị đầy đủ các nội dung, thông tin về chương trình hỗ trợ khởi 

nghiệp để phục vụ việc cung cấp thông tin cho thanh niên; trả lời những nội 

dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. 

- Cân đối nguồn ngân sách nhà nước, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, 

đơn vị, địa phương liên quan bố trí hoặc bổ sung kinh phí để thực hiện các 

nhiệm vụ được đề ra tại Kế hoạch này.  

5. Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội 

Chuẩn bị đầy đủ các nội dung, thông tin về nghề nghiệp, việc làm trên 

địa bàn huyện để phục vụ việc cung cấp thông tin cho thanh niên; trả lời 
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những nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. 

6. Các phòng, ban, ngành và UBND các xã, thị trấn 

- Tổ chức đăng tin, tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh xã và 

các bản tin của đơn vị về việc tổ chức Chương trình đối thoại giữa Lãnh đạo 

UBND huyện với thanh niên năm 2023. 

- Chuẩn bị các nội dung báo cáo, số liệu liên quan đến giải quyết việc 

làm, phát triển kinh tế, khởi nghiệp, lập nghiệp của thanh niên theo chức 

năng, nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực và địa bàn gửi Phòng Nội vụ tổng hợp 

trước ngày 06/3/2022; Chuẩn bị nội dung trả lời những câu hỏi, thắc mắc của 

đại biểu thanh niên, trực tiếp trao đổi tại Chương trình đối thoại./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Các Ban đảng Huyện ủy; 

- Ủy ban MTTQVN và các đoàn thể huyện; 

- Các phòng, ban, ngành huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh huyện; 

- Lãnh đạo VP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

Nguyễn Thị Bích Hường 
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