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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh
với thanh niên tỉnh Quảng Trị năm 2022
Thực hiện 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, UBND tỉnh ban hành Kế
hoạch tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên
tỉnh Quảng Trị năm 2022, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Đối thoại để nắm bắt tình hình thanh niên trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện
để thanh niên bày tỏ nguyện vọng, đề xuất các sáng kiến, kiến nghị 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;
- Thông qua chương trình gặp gỡ đối thoại nhằm phổ biến rộng rãi cho
thanh niên những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về
công tác chăm lo, phát triển thanh niên và vai trò, trách nhiệm của thanh niên.
2. Yêu cầu
- Nội dung đối thoại phải thẳng thắn, cởi mở, gắn với đối tượng và nhu cầu
chính đáng của thanh niên.
- Việc tổ chức đối thoại phải hiệu quả, thiết thực với hình thức đối thoại phù
hợp, đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch Covid-19.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC ĐỐI THOẠI

1. Nội dung đối thoại
- 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.
- Tiếp thu, giải quyết các kiến nghị, đề xuất 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.
- Công tác phối hợp hoạt động giữa UBND tỉnh và Đoàn TNCS Hồ Chí
Minh tỉnh giai đoạn 2018-2022.
2. Hình thức đối thoại
Tổ chức đối thoại trực tiếp giữa Chủ tịch UBND tỉnh và Ban Thường vụ
Tỉnh đoàn – đơn vị đại diện cho thanh niên tỉnh Quảng Trị.
III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: Dự kiến đầu tháng 4 năm 2022.
2. Địa điểm: Trụ sở UBND tỉnh, số 45 Hùng Vương, Đông Hà, Quảng Trị.
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IV. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Chủ trì: Chủ tịch UBND tỉnh.
- Đại diện lãnh đạo các Sở: Nội vụ; Giáo dục và Đào tạo; Lao động, Thương
binh và Xã hội; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công Thương; Văn hóa,
Thể thao và Du lịch; Y tế; Tư pháp; Khoa học và Công nghệ; Thông tin và Truyền
thông; Sở Tài chính; Sở Giao thông Vận tải.
- Thường trực Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh.
- Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022.
- Đại diện lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Đoàn TNCS Hồ Chí
Minh tỉnh.
- Mời Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Trị đến dự và đưa tin.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Nội vụ
- Tham mưu UBND tỉnh tổng hợp các nội dung theo nhóm vấn đề giao cho
các cơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị nội dung để UBND tỉnh trả lời tại cuộc
đối thoại.
- Tham mưu UBND tỉnh ban hành kết luận nội dung chương trình đối thoại
và gửi các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan xem xét, giải quyết theo quy định
tại Khoản 3 Điều 10 Luật Thanh niên.
2. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh
- Chủ trì xây dựng nội dung chương trình cụ thể, phối hợp với Văn phòng
UBND tỉnh đảm bảo các điều kiện để tổ chức chương trình.
- Tổ chức tiếp nhận, tổng hợp các ý kiến, đề xuất của thanh niên chuẩn bị
nội dung phục vụ chương trình đối thoại với thanh niên.
- Lựa chọn, phân bổ số lượng thanh niên tham dự chương trình đối thoại.
3. Văn phòng UBND tỉnh
- Đăng tải trên Trang thông tin điện tử tỉnh về Kế hoạch tổ chức Chương
trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên tỉnh Quảng Trị năm 2022;
- Đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất cần thiết để tổ chức chương trình
đối thoại.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND
tỉnh với thanh niên tỉnh Quảng Trị năm 2022, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan,
đơn vị, địa phương có liên quan triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ (b/c);
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;
- Đoàn Thanh niên CSHCM tỉnh;
- Đài PTTH tỉnh, Báo Quảng Trị;
- Lưu: VT, NCQ.
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