ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 122 /KH-UBND

Tuyên Quang, ngày 04 tháng 8 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Đối thoại với thanh niên trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
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 tỉnh ban hành Kế hoạch đối thoại với thanh niên trên địa
bàn tỉnh Tuyên Quang như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của thanh niên về xây dựng, thực hiện chính
sách, pháp luật; cung cấp, phổ biến chính sách, pháp luật đối với thanh niên; giải
đáp vấn đề liên quan đến quyền lợi, lợi ích hợp pháp của thanh niên trong quá
trình thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với 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
trên địa bàn tỉnh; 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 và bảo vệ Tổ quốc.
2. Yêu cầu
- Chương trình đối thoại phù hợp với nhu cầu thực tế và nguyện vọng chính
đáng của đa số thanh niên; nội dung trao đổi đối thoại thiết thực, trên tinh thần
thẳng thắn, cởi mở, chân tình.
- Đảm bảo công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định 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.
- Hoạt động của các cơ quan, tổ chức liên quan đến quyền và lợi ích hợp
pháp của thanh niên.
- Những nội dung thuộc thẩm quyền hoặc trách nhiệm báo cáo với cơ quan
có thẩm quyền giải quyết các kiến nghị của thanh niên.
- Vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong học tập, lao động, rèn luyện,
tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
- Những kiến nghị, đề xuất khác của thanh niên.
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Căn cứ các nội dung đối thoại với thanh niên nêu trên, Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; 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 các cấp 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, Hội Sinh viên 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
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn
vị lực lượng vũ trang nhân dân quyết định hình thức đối thoại trực tiếp hoặc trực
tuyến phù hợp với tình hình thực tế.
III. TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI THANH NIÊN
1. Năm 2021
1.1. Cấp tỉnh
a) Nội dung đối thoại:
- 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 trên
địa bàn tỉnh 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.
- Hiến kế với lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh về các giải pháp mới, hiệu quả
nhằm phát huy vai trò của thanh niên trong xây dựng và phát triển quê hương;
kiến nghị, đề xuất các cơ quan có thẩm quyền 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 11/2021. Chương trình đối thoại
được công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Trang Thông tin
điện tử của Tỉnh đoàn Tuyên Quang chậm nhất là 30 ngày trước ngày tổ chức
đối thoại theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Luật Thanh niên (thời gian cụ thể có
thông báo và giấy mời sau).
- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh.
c) Thành phần:
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: Chủ trì đối thoại.
- Đai diện lanh đao và công chức một số sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.
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- Đại diện lãnh đạo và công chức phụ trách công tác thanh niên của Ủy ban
nhân dân huyện, thành phố.
- Đại diện một số tổ chức, doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh.
- Thành phần lực lượng thanh niên trực tiếp tham gia chương trình đối
thoại tại tỉnh (do Tỉnh đoàn mơi, sô lương tôi đa 80 ngươi) gôm: Thường trực
Tỉnh đoàn; Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn; lanh đạo các Ban chuyên môn
Tỉnh đoàn; lãnh đạo ca c huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc; Ủy viên Ủy ban
Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh; đại diện các Hội, Câu lạc bộ trực thuộc Hội Liên
hiệp thanh niên tỉnh; thanh niên làm kinh tế giỏi; thanh niên là công chưc, lực
lượng vũ trang, học sinh, sinh viên; thanh niên chưa có việc làm,…
Số lượng, thành phần dự đối thoại có thể thay đổi tùy thuộc vào tình hình
dịch Covid-19 và các điều kiện khác.
1.2. Cấp huyện
a) Nội dung
Căn cứ tại điểm 1 mục II Kế hoạch này, Chủ tịch Ủy ban nhân huyện,
thành phố 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, trong tháng 10/2021.
- Địa điểm: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố 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 huyện, thành phố 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 huyện, thành phố: Chủ trì đối thoại.
- Đai diện lanh đao và công chức cac phòng, ban, đoàn thể của huyện, thành
phố có liên quan.
- Đại diện lãnh đạo và công chức phụ trách công tác thanh niên của Ủy ban
nhân dân huyện, thành phố, Ủy ban nhân dân cấp xã.
- Đại diện một số tổ chức, doanh nghiệp tiêu biểu của huyện, thành phố.
- Thành phần lực lượng thanh niên trực tiếp tham gia chương trình đối
thoại trên địa bàn huyện, thành phố.
2. Hằng năm
2.1. Nội dung
Căn cứ điểm 1, mục II Kế hoạch này hằng năm Chủ tịch Ủy ban nhân dân
tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; 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
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tháng 3 thì tổ chức đối thoại vào thời gian phù hợp, nhưng phải đảm bảo ít nhất
01 năm 01 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 tỉnh, Chủ tịch Ủy ban
nhân dân các huyện, thành phố, 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 HIỆN
1. Sở Nội vụ
- Chủ trì, phối hợp với Tỉnh đoàn và các sở, ban, ngành có liên quan xây
dựng kịch bản nội dung chi tiết chương trình đối thoại với thanh niên của Chủ
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định,
chuẩn bị các điều kiện cần thiết tổ chức tốt chương trình đối thoại với thanh niên
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Tham mưu về thành phần cụ thể tham gia đối thoại với thanh niên của
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Chuẩn bị dự thảo nội dung phát biểu, dự thảo thông báo kết luận của
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại buổi đối thoại với thanh niên.
- Tiếp nhận, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị, đề xuất của thanh niên từ Tỉnh
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 tỉnh
trước ngày tổ chức đối thoại (qua Văn phòng UBND tỉnh).
- 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 tỉnh hằng năm gửi Bộ Nội vụ,
Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.
2. Đề nghị Tỉnh đoàn Tuyên Quang
- Phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ xây dựng nội dung chi tiết kịch bản
chương trình đối thoại với thanh niên của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
- 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 Sở Nội vụ để tổng hợp, phục vụ tổ chức đối thoại
với thanh niên của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (riêng năm 2021 hoàn thành
trước ngày 30/9/2021).
- Chỉ đạo các huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc 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.
- Phân công, bố trí người dẫn chương trình cho buổi đối thoại và công chức
phục vụ nội dung liên quan đến công tác tổ chức buổi đối thoại với thanh niên
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; phối hợp với Báo Tuyên Quang, Đài Phát
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thanh và Truyền hình tỉnh tổ chức đăng tin, tuyên truyền trên các phương tiện
thông tin về chương trình đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với
thanh niên năm 2021.
3. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
- Chỉ đạo Trung tâm Hội nghị tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ chuẩn bị hội
trường, ma két, các điều kiện cần thiết phục vụ buổi đối thoại với thanh niên của
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Phát hành giấy mời đại biểu dự buổi đối thoại với thanh niên.
- Phối hợp với Sở Nội vụ chuẩn bị các nội dung, tài liệu, điều kiện cần thiết
khác phục vụ buổi đối thoại với thanh niên của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
4. Sở Tài chính
Thẩm định dự toán kinh phí, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh
phí để tổ chức đối thoại với thanh niên của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo
quy định.
5. Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp, xây dựng báo cáo
tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2010-2020, kế hoạch (định hướng)
giai đoạn 2021 - 2030 (gắn với chiến lược phát triển thanh niên), gửi Sở Nội vụ
tổng hợp, chuẩn bị tài liệu phục vụ buổi đối thoại với thanh niên của Chủ tịch
Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2021.
- Phôi hơp vơi Sơ Nôi vu xây dưng kịch bản chương trinh chi tiêt chương trình
đối thoại với thanh niên của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trả lời các ý kiến,
kiến nghị của thanh niên liên quan đến lĩnh vực theo dõi, phụ trách theo đề nghị của
thanh niên do Sở 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. Sở Lao động - Thương binh và xã hội
Chuẩn bị các nội dung thông tin về nghề nghiệp, việc làm trên địa bàn tỉnh để
cung cấp đầy đủ thông tin cho thanh niên và trả lời các ý kiến, kiến nghị của thanh
niên do Sở 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.
7. Sở Thông tin và truyền thông
Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền việc tổ chức chương trình đối
thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với thanh niên hằng năm.
8. Các sở, ban, ngành của tỉnh
- Thông tin, tuyên truyền, phổ biến kế hoạch đối thoại với thanh niên của
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 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 Sở
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,
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đơn vị mình. Thực hiện báo cáo kết quả về Sở Nội vụ trước ngày 15 tháng 12
hằng năm để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Nội vụ theo quy định.
9. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố
- Thông tin, tuyên truyền, phổ biến kế hoạch đối thoại với thanh niên của
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 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 Sở
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 huyện, thành phố với thanh niên tại địa phương hằng năm.
Riêng trong năm 2021 hoàn thành xong trước ngày 30/10/2021. Báo cáo kết
quả tổ chức chương trình đối thoại với thanh niên hằng năm trên địa bàn
huyện về Sở Nội vụ trước ngày 15 tháng 12 hằng năm để tổng hợp báo cáo
Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Nội vụ.
- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn xây dựng kế hoạch, tổ
chức đối thoại với thanh niên của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã hằng năm
theo quy định, phù hợp với thực tiễn địa phương.
Trên đây là kế hoạch đối thoại với thanh niên trên địa bàn tỉnh Tuyên
Quang, Ủy ban nhân dân tỉnh 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 tỉnh (qua Sở Nội vụ)
để kịp thời xem xét, giải quyết./.
Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- Các sở, ban, ngành của tỉnh;
- Báo Tuyên Quang;
- UBND các huyện, thành phố;
- Chánh VPUBND tỉnh;
- Phó Chánh VP UBND tỉnh;
- TP: NC, THCB, QT-TV; TTHN tỉnh;
- Lưu: VT, NC (Thg).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Sơn

