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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND phường  

với thanh niên năm 2021 

 

Căn cứ Luật Thanh niên ngày 16 6 2020; 

Thực hiện  ế hoạch s  293/KH-UBND ngày 27/01/2021 của UBND thị xã 

Ninh  òa về tổ chức hội nghị đ i thoại giữa Chủ tịch UBND thị xã với thanh niên 

năm 2021; 

UBND phường Ninh  à xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị đ i thoại giữa 

Chủ tịch UBND phường với thanh niên năm 2021 cụ thể như sau  

I. MỤC ĐÍCH 

 ội nghị là buổi gặp gỡ, đ i thoại giữa Lãnh đạo UBND phường với thanh 

niên; là dịp để thanh niên trực tiếp nắm bắt những thông tin về chủ trương, chính sách 

của Đảng và pháp luật của Nhà nước liên quan đến cơ chế, chính sách cho các đ i 

tượng thanh niên. 

Thông qua buổi gặp gỡ, đ i thoại, Lãnh đạo UBND phường nắm bắt tâm tư, 

nguyện vọng; những khó khăn vướng mắc của thanh niên liên quan đến đời s ng, học 

tập và làm việc của thanh niên; lắng nghe những ý kiến, đề xuất, kiến nghị của thanh 

niên đ i với sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh qu c phòng; góp phần xây dựng 

niềm tin và khơi dậy ý thức trách nhiệm, khả năng đóng góp của thanh niên đ i với sự 

phát triển của địa phương. 

Tổ chức buổi đ i thoại đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả nhằm mục đích 

làm cầu n i giữa Lãnh đạo UBND phường với thanh niên trên tinh thần cởi mở, gần 

gũi, chia sẻ và trách nhiệm. 

II. HÌNH THỨC, NỘI DUNG ĐỐI THOẠI 

1. Hình thức tổ chức 

- Thanh niên đề xuất các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp tập trung vào các vấn 

đề  Nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, phòng ch ng 

dịch bệnh, vấn đề du lịch, vấn đề an ninh, trật tự xã hội; công tác bầu cử đại biểu 

Qu c hội khóa XV và bầu cử đại biểu  ội đồng Nhân dân các cấp; thực hiện Luật 

Thanh niên ngày 16/6/2020. 

- Chủ tịch UBND, các PCT UBND phường; trưởng các ban, ngành, tổ chức, 

đơn vị có liên quan trao đổi, phản biện, giải đáp trực tiếp các đề xuất, kiến nghị của 

thanh niên tại buổi đ i thoại. 
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2. Nội dung đối thoại 

- Thường trực Đoàn phường báo cáo tóm tắt hoạt động công tác Đoàn và phong 

trào thanh thiếu nhi phường Ninh  à năm 2020 và phương hướng năm 2021. 

- Đ i thoại trực tiếp các ý kiến, đề xuất nội dung, nhiệm vụ, giải pháp của tổ 

chức Đoàn, đại diện thanh niên, tập trung vào các nhóm vấn đề sau  

+ Trao đổi, giải đáp và thông tin về đường l i, chủ trương của Đảng, chính sách 

và pháp luật của Nhà nước cho đoàn viên, thanh niên được biết. 

+ Đề xuất các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ 

môi trường, phòng ch ng dịch bệnh, vấn đề du lịch, vấn đề an ninh, trật tự xã hội; 

công tác bầu cử đại biểu Qu c hội khóa XV và bầu cử đại biểu  ội đồng Nhân dân 

các cấp; thực hiện Luật Thanh niên ngày 16 6 2020….. 

+ Tham gia góp ý, đề xuất các giải pháp xây dựng Đảng, xây dựng chính 

quyền; công tác phòng ch ng tham nhũng, lãng phí; phòng ch ng suy thoái về tư 

tưởng chính trị, đạo đức, l i s ng, “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa”… 

+ Những vấn đề có tính thời sự khác mà đoàn viên, thanh niên quan tâm. 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian: 14h, ngày 01 tháng 03 năm 2021. ( Chiều thứ 2 ) 

2. Địa điểm:  ội trường UBND phường. 

IV. Thành phần tham dự 

1. Về phía UBND phường 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường; 

- Trưởng các ban, ngành thuộc UBND phường. 

2. Về phía đại biểu thanh niên 

- Bí thư và Phó Bí thư Đoàn phường. 

- Bí thư và Phó Bí thư các Chi đoàn trực thuộc Đoàn phường và chọn 40 đoàn 

viên tiêu biểu. 

3. Về phía khách mời 

- Mời Lãnh đạo Đảng ủy,  ĐND phường. 

- Mời Chủ tịch UBMTTQVN và Chủ tịch các Đoàn thể phường. 

-  iệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, T C  Trần Phú. 

- Tổ trưởng 06 TDP và Đài truyền thanh. 

4. Chủ trì và thư ký buổi đối thoại 

- Chủ trì  Lãnh đạo UBND phường và Bí thư Đoàn phường. 

- Thư ký  Công chức Văn hóa xã hội. 

5. Số lượng đại biểu: 60 đại biểu 
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V. Tổ chức thực hiện: 

1. Công chức Văn hóa xã hội 

- Tham mưu Chủ tịch UBND phường triển khai xây dựng và tổ chức thực hiện 

kế hoạch tổ chức buổi đ i thoại. 

- Tham mưu Chủ tịch UBND phường b  trí lịch đ i thoại với thanh niên. 

- Đôn đ c, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị, đề xuất của thanh niên, tham mưu 

UBND phường báo cáo UBND thị xã về kết quả tổ chức đ i thoại giữa chính quyền 

với thanh niên. 

- Xây dựng chương trình đ i thoại, công tác tổ chức, dự trù kinh phí. 

- Chuẩn bị  ội trường, nước u ng; ph i hợp Văn hóa thông tin trang trí và 

chuẩn bị các phương tiện phục vụ đ i thoại. 

 2. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Ninh Hà 

- Ph i hợp với Văn phòng UBND phường triển khai thực hiện  ế hoạch, Chỉ 

đạo Ban chấp hành các Chi đoàn chuẩn bị trước nội dung những vấn đề cần phát biểu 

trong buổi đ i thoại. 

- Tổng hợp các đề xuất kiến nghị của đoàn viên, thanh niên gửi ngành Văn hóa 

tổng hợp. 

- Lập danh sách và tham mưu giấy mời đại biểu dự đ i thoại. 

3. Trưởng các ban, ngành thuộc UBND phường chuẩn bị các văn bản, tài liệu, 

s  liệu liên quan đến cơ chế chính sách, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ 

môi trường, phòng ch ng dịch bệnh, vấn đề du lịch, vấn đề an ninh, trật tự xã hội; 

công tác bầu cử đại biểu Qu c hội khóa XV và bầu cử đại biểu  ội đồng Nhân dân 

các cấp; thực hiện Luật Thanh niên ngày 16 6 2020 theo chức năng, nhiệm vụ của 

ngành mình để trả lời trực tiếp tại buổi đ i thoại. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức đ i thoại giữa lãnh đạo UBND phường với thanh 

niên phường Ninh  à năm 2021. UBND phường yêu cầu các ban, ngành, cơ quan, 

đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm kế hoạch này./. 

Nơi nhận: 

-Phòng Nội vụ thị xã; 
-VP Đảng ủy phường; 

-Lãnh đạo  ĐND phường; 

-Lãnh đạo UBND phường; 

-UBMTTQVN phường; 

-Các Đoàn thể; 

-Các ban, ngành, Trường học; 

- Lưu  VT, V X . 

 

   TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trần Văn Chính 
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