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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND thành phố với thanh niên  

trên địa bàn thành phố Sơn La năm 2023 
 

 

Căn cứ 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; cơ chế, chính sách và 

biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi; 

Thực hiện Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 21/02/2023 của UBND thành 

phố về việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn thành 

phố Sơn La năm 2023. UBND thành phố Sơn La xây dựng Kế hoạch tổ chức đối 

thoại giữa Chủ tịch UBND thành phố với thanh niên trên địa bàn thành phố năm 

2023, 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 nắm bắt tình hình, lắng nghe những ý kiến, kiến nghị, đề xuất của thanh 

niên. Từ đó kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan giải quyết, 

tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến chế độ, chính sách hỗ trợ  phát 

triển cho đoàn viên, thanh niên trên tất cả các lĩnh vực. 

 - Kịp thời vận động, kêu gọi thanh niên phát huy vai trò xung kích của tuổi 

trẻ thành phố ra sức học tập, công tác tốt, để góp phần xây dựng địa phương và 

thành phố Sơn La hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế, xã hội 

năm 2023. 

 2. Yêu cầu 

- Nội dung tổ chức hội nghị đối thoại phải sát thực tế, phù hợp với đối 

tượng là thanh niên; trên tinh thần đối thoại thẳng thắn, cởi mở, chân tình. 

- Việc tổ chức hội nghị phải hiệu quả, đưa ra được nhiểu giải pháp tháo gỡ 

được nhiều khó khăn cho thành niên. 

 II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC ĐỐI THOẠI 

 1. Nội dung đối thoại 

- Tuyên truyền, phổ biến các chính sách về chuyển đổi số của Trung ương, 

của tỉnh, thành phố; Một số kết quả nổi bật, cách thức triển khai chuyển đổi số 

trên địa bàn thành phố Sơn La; tác động của chuyển đổi số tới đời sống, kinh tế - 

xã hội của nhân dân trên địa bàn thành phố trong đó có thanh niên; những yêu cầu 

đặt ra đối với công tác chuyển đổi số và vai trò của thanh niên trong công tác 

chuyển đổi số hiện nay. 
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- Việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên; hoạt động của các 

cơ quan, tổ chức liên quan đến quyền lợi, lợi ích hợp pháp của thanh niên trên địa 

bàn thành phố trong thời gian vừa qua, trong đó tập trung các vấn đề như việc làm, tự 

tạo việc làm, khởi nghiệp, lập nghiệp của thanh niên; việc tiếp cận nguồn vốn để mở 

rộng sản xuất, kinh doanh; tiếp cận thông tin, khoa học kỹ thuật.... 

- Thanh niên đề xuất với lãnh đạo thành phố về các giải pháp mới, hiệu quả 

nhằm phát huy vai trò của thanh niên trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, 

các giải pháp để thúc đẩy, phát huy vai trò của thanh niên tham gia vào công tác 

chuyển đổi số gắn với phát triển kinh tế - xã hộ của thành phố Sơn La; 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. 

- Phổ biến, hỗ trợ thanh niên sử dụng sản phẩm, dịch vụ số, sử dụng dịch vụ 

công trực tuyến của các cơ quan, tổ chức hành chính. 

- Giải đáp những ý kiến, kiến nghị của thanh niên. 

2. Hình thức đối thoại 

Tổ chức đối thoại trực tuyến kết hợp với trực tiếp tại điểm cầu UBND 

thành phố với 12 xã, phường. 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian 

 Dự kiến trong quý III/2023. Sau khi công bố công khai trên Cổng thông tin 

điện tử của thành phố ít 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). 

 2. Địa điểm: Tại phòng họp số 1, UBND thành phố. 

IV. THÀNH PHẦN THAM DỰ 

1. Chủ trì 

 Đồng chí Phó Bí thư thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố. 

2. Đại biểu mời  

Đại diện lãnh đạo cơ quan: Thường trực HĐND thành phố; Ban Dân vận 

thành ủy; cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; Đoàn Thanh niên 

Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố. 

3. Đại biểu dự 

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan: Công an thành phố; Ban Chỉ huy quân sự 

thành phố. 

- Lãnh đạo các phòng chuyên môn có liên quan thuộc Ủy ban nhân dân 

thành phố.  

- Đại diện lực lượng thanh niên trên địa bàn thành phố: Đoàn viên khối cơ 

quan nhà nước thành phố; đoàn viên khối xã phường; đoàn viên đoàn trường học; 

đoàn viên lực lượng vũ trang, chủ doanh nghiệp hoặc hợp tác xã, chủ trang trại...). 
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4. Phông Ma két hội nghị. 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ SƠN LA 

 

HỘI NGHỊ 
ĐỐI THOẠI GIỮA CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ 

VỚI THANH NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NĂM 2023 

 

 

TP. Sơn La, ngày    tháng   năm 2023 

5. Chương trình Hội nghị 

 - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; 

 - Khai mạc Hội nghị; 

 - Báo cáo kết quả hoạt động thanh niên năm 2023 

 - Lãnh đạo UBND thành phố thực hiện nhiệm vụ đối thoại; 

 - Đại diện thanh niên phát biểu cảm ơn lãnh đạo UBND thành phố; 

 - Lãnh đạo UBND thành phố Kết luận và động viên thanh niên. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Phòng Nội vụ thành phố 

 - Chủ trì, phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố 

và các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thành phố có liên quan xây dựng kịch bản, nội 

dung chi tiết của Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND thành phố với 

thanh niên; 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 cơ quan, 

đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung trả lời các ý kiến, kiến nghị của thanh niên tham 

gia đối thoại; lập dự toán kinh phí đảm bảo chương trình đối thoại;  

- Phối hợp với Văn phòng HĐND – UBND thành phố để chuẩn bị các điều 

kiện cần thiết tổ chức tốt chương trình đối thoại; kết luận nội dung đối thoại… 

 2. Đề nghị BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố 

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

chương trình đối thoại; phối hợp lựa chọn, phân bổ số lượng, thành phần thanh 

niên tham gia chương trình đối thoại (tối đa 30 thanh niên); lập Danh sách thanh 

niên tham dự buổi đối thoại. 

 - Trực tiếp tổng hợp các ý kiến, đề xuất của thanh niên theo hệ thống của 

Đoàn thanh niên: (ít nhất 02 ý kiến) gửi về UBND thành phố (qua phòng Nội vụ 

thành phố) trước ngày 30/6/2023.  
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 3. Văn phòng HĐND - UBND thành phố 

 Sắp xếp lịch công tác của đồng chí Chủ tịch UBND thành phố và chuẩn bị 

phòng họp để tổ chức tốt Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND thành phố với 

thanh niên năm 2023. 

 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 Chủ 

tịch UBND thành phố với thanh niên năm 2023. 

 6. Trung tâm Truyền thông - Văn hoá thành phố 

 Tham mưu xây dựng chương trình văn nghệ khai mạc hội nghị 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.  

 7. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường 

 - Thông tin, tuyên truyền Kế hoạch này đến toàn thể cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động và đoàn viên, thanh niên thuộc thẩm quyền quản lý. 

- Tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của thanh niên thuộc lĩnh vực thẩm quyền 

quản lý; gửi phòng Nội vụ tổng hợp trước ngày 30/6/2023.  

 Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND thành 

phố với thanh niên trên địa bàn thành phố năm 2023 của UBND thành phố, đề nghị 

các các  phòng, ban, đơn vị, đoàn thể, UBND các xã, phường, các đơn vị có liên quan 

phối hợp và nghiêm túc thực hiện Kế hoạch này./. 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ (B/c); 

- Thường trực thành ủy; 

- Thường trực HĐND thành phố; 

- Lãnh đạo UBND thành phố; 

- MTTQ Việt Nam và các đoàn thể thành phố; 

- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố; 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố; 

- UBND các xã, phường; 

- Lưu: VT, NV, H.60b. 

CHỦ TỊCH  
 

 

 

 
 

Đỗ Văn Trụ 
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