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KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội nghị đối thoại giữa chính quyền với thanh niên
trên địa bàn thành phố Sơn La năm 2021
Căn cứ Luật thanh niên số 57/2020/QH14 ngày 16/6/2020;
Căn cứ Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính Phủ
Nghị định quy định về đối thoại với thanh niên;
Thực hiện Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 17/6/2020 của UBND tỉnh
Sơn La về việc tổng kết thực hiện chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 20112020; phương hướng, nhiệm vụ chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 20212030; Công văn số 619/UBND-NC ngày 09/3/2021của Ủy ban nhân dân tỉnh
Sơn La về việc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác
Quản lý Nhà nước về thanh niên năm 2021. UBND thành phố Sơn La xây dựng
Kế hoạch tổ chức đối thoại giữa chính quyền với thanh niên trên địa bàn thành
phố năm 2021, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tổ chức gặp gỡ, đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo UBND thành phố, các
phòng, ban, đơn vị, đoàn thể với đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố
nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn
thành phố. Thông qua chương trình đối thoại giúp cho thanh niên hiểu rõ hơn về
vai trò trách nhiệm của thanh niên trong việc tham gia đóng góp và xây dựng
Đảng, Nhà nước trng thời kỳ mới; đồng thời nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện
vọng cũng như kiến nghị, đề xuất những vấn đề liên quan đến thanh niên như
đời sống, pháp luật, học tập, việc làm...
- Nhằm vận động, kêu gọi thanh niên phát huy vai trò tuổi trẻ thành phố ra
sức học tập, công tác tốt để góp phần xây dựng thành phố Sơn La xây dựng
thành phố Sơn La phát triển xanh, nhanh và bền vững.
2. Yêu cầu
- Nội dung đối thoại phải sát thực tế, giải đáp thỏa đáng những vấn đề mà
thanh niên hiện nay đang quan tâm; thẳng thắn trao đổi, trả lời những khó khăn,
vướng mắc về các vấn đề mà thanh niên đặt ra và biện pháp giải quyết.
- Việc tổ chức đối thoại phải hiệu quả, có ý nghĩa, có sức lan tỏa rộng rãi
trong thanh niên về vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và sự quan tâm của Đảng và Nhà
nước về công tác thanh niên.
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II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
1. Nội dung giao lưu, đối thoại
Đối thoại với thanh niên, tập trung những chủ đề sau:
- Thanh niên trong việc góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa
phương: Vấn đề việc làm và tự tạo việc làm, vấn đề khởi nghiệp của thanh niên.
- Thanh niên trong việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp
luật của Nhà nước, thực hiện nghĩa vụ công dân, thanh niên với công cuộc xây
dựng, bảo vệ tổ quốc.
- Vai trò của Thanh niên trong bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu;
trong phong trào tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh;
tham gia xây dựng nét đẹp văn hoá con người thành phố Sơn La.
- Giải đáp các vấn đề khác mà thanh niên quan tâm.
2. Thời gian và địa điểm thực hiện đối thoại
- Thời gian: Dự kiến tổ chức trong quý III/2021.
- Địa điểm: Tại Hội trường trung tâm hành chính thành phố.
3. Chủ trì tổ chức đối thoại và hình thức đối thoại
- Chủ trì tổ chức đối thoại: Đồng chí Phó Bí thư thành ủy, Chủ tịch
UBND thành phố.
- Hình thức đối thoại: Đối thoại trực tiếp giữa Chủ tịch UBND thành
phố, các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thành phố với thanh niên.
4. Thành phần
- Người trực tiếp đối thoại: Đồng chí Phó Bí thư thành ủy, Chủ tịch
UBND thành phố.
- Thành phần tham gia đối thoại:
+ Đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc thành ủy; Ban Thường
trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội thành ủy.
+ Lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn có liên quan thuộc Ủy ban nhân
dân thành phố;
+ Đại diện các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan.
- Người tham gia đối thoại: Thanh niên trên địa bàn thành phố (Dự kiến
120 người: Đoàn viên khối cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; đoàn viên
khối xã phường; đoàn viên đoàn trường; đoàn viên lực lượng vũ trang)
III. QUY TRÌNH TỔ CHỨC ĐỐI THOẠI
1. Công tác chuẩn bị (Hoàn thành trong Quý II)
- Lựa chọn đoàn viên tham gia đối thoại, cử cán bộ tham mưu, giúp việc
tham gia đối thoại. Phân công nhiệm vụ cho các tổ chức, cá nhân chuẩn bị nội
dung đối thoại.
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- Thu thập, tổng hợp các câu hỏi liên quan đến các vấn đề về thanh niên.
- Phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị nội
dung trả lời các ý kiến, kiến nghị của thanh niên tham gia đối thoại
- Tổ chức thảo luận, thống nhất về dự kiến nội dung trả lời và dự kiến
phân công giải quyết các kiến nghị thuộc thẩm quyền của thành phố sau khi thực
hiện đối thoại.
2. Thực hiện đối thoại: (Trong Quý III/2021)
- Đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND – UBND thành phố nêu lý do, giới
thiệu đại biểu, chương trình, nội quy của buổi đối thoại và cử thư ký ghi biên bản.
- Đồng chí Phó bí thư thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố nêu mục đích,
yêu cầu, nguyên tắc, nội dung, chủ đề buổi đối thoại.
- Đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố phát biểu, đặt câu hỏi, đề
xuất, kiến nghị các vấn đề về thanh niên.
- Người chủ trì đối thoại giao đại diện lãnh đạo các cơ quan chức năng trả
lời các kiến nghị, đề xuất của thanh niên.
- Người chủ trì đối thoại trực tiếp trả lời ý kiến, kiến nghị của thanh niên
các nội dung thuộc thẩm quyền và ghi nhận trả lời sau đối với các vấn đề cần
xác minh, làm rõ hoặc thuộc thẩm quyền của cấp trên.
3. Xử lý công việc sau đối thoại: (Hoàn thành sau đối thoại)
- Tiến hành đánh giá, rút kinh nghiệm quá trình chuẩn bị và tổ chức đối thoại.
- Thông báo ý kiến của người chủ trì tổ chức đối thoại (bằng văn bản) yêu
cầu các cơ quan, đơn vị liên quan giải quyết hoặc kiến nghị giải quyết những vấn
đề ghi nhận trong đối thoại. Đồng thời thông báo cho người nêu kiến nghị biết.
- Xem xét trình cơ quan cấp trên giải quyết các vấn đề vượt quá thẩm
quyền đã được nêu ra và ghi nhận tại hội nghị đối thoại.
- Báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị, đề xuất với đoàn viên thanh
niên (bằng văn bản).
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Nội vụ thành phố
- Tham mưu cho UBND thành phố ban hành Kế hoạch tổ chức đối thoại
giữa chính quyền với thanh niên trên địa bàn thành phố.
- Chủ trì, phối hợp với Đoàn TNCSHCM thành phố và các phòng, ban,
đơn vị, đoàn thể thành phố có liên quan xây dựng nội dung chi tiết của Chương
trình gặp gỡ, đối thoại; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức tốt Chương
trình đối thoại.
- Chủ trì, phối hợp với Đoàn TNCSHCM thành phố, Văn phòng HĐND –
UBND thành phố thẩm định các câu hỏi, đề xuất, kiến nghị của thanh niên tham
gia buổi đối thoại, tham mưu cho UBND thành phố phân công nhiệm vụ cho các
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cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung trả lời các ý kiến, kiến nghị của thanh
niên tham gia đối thoại
2. Đề nghị BCH Đoàn TNCS HCM thành phố
- Phối hợp với Phòng Nội vụ xây dựng nội dung chi tiết kịch bản của
chương trình đối thoại.
- Tổ chức tiếp nhận, tổng hợp các ý kiến, đề xuất của thanh niên; chủ trì,
phối hợp với các tổ chức cơ sở Đoàn trực thuộc, ban ngành, đoàn thể chuẩn bị
nội dung phục vụ buổi đối thoại với thanh niên: Chỉ đạo mỗi tổ chức cơ sở Đoàn
chuẩn bị ít nhất 01 câu hỏi theo các nội dung trên, tổng hợp các câu hỏi của
thanh niên cho buổi giao lưu, đối thoại; đồng thời lập Danh sách thanh niên
tham dự buổi đối thoại gửi về UBND thành phố (qua phòng Nội vụ thành phố)
để tổng hợp.
3. Văn phòng HĐND - UBND thành phố
Theo dõi, đôn đốc các đơn vị được phân công chuẩn bị tốt về nội dung buổi
đối thoại; đồng thời đảm bảo các điều kiện về cơ sở, vật chất để tổ chức tốt chương
trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND thành phố với thanh niên năm 2021, bố trí Hội
trường, âm thanh, nước uống..., làm công tác tổ chức Hội nghị đối thoại.
4. Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố
Chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ tham mưu trình UBND thành phố
xem xét bổ sung kinh phí để tổ chức Hội nghị đối thoại.
5. Phòng Văn hoá - Thông tin thành phố
Tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử của thành phố, thông tin tuyên
truyền đến các bản, tổ dân phố về việc tổ chức Chương trình đối thoại giữa
chính quyền với thanh niên năm 2021.
6. Trung tâm Truyền thông - Văn hoá thành phố
Tổ chức chương trình văn nghệ khai mạc chương trình đối thoại (từ 3 – 5
tiết mục), chuẩn bị phóng sự về công tác thanh niên, tổ chức ghi hình, xây dựng
tin, bài phản ánh chương trình đối thoại với thanh niên.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại giữa chính quyền với thanh
niên trên địa bàn thành phố năm 2021 của UBND thành phố, đề nghị các các phòng,
ban, đơn vị, đoàn thể thành phố có liên quan nghiêm túc thực hiện Kế hoạch này./.
Nơi nhận:

- Sở Nội vụ (B/c);
- Thường trực thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;
- Ban Tổ chức thành ủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố;
- UBND các xã, phường;
- Lưu: VT, NV.

CHỦ TỊCH

Đỗ Văn Trụ

