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KẾ HOẠCH 

Tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại  

giữa “Chủ tịch UBND xã với thanh niên” năm 2023 

 

Căn cứ Nghị định số 78/2017/NĐ-CP ngày 03/7/2017 của Chính phủ về việc 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của 

Luật Thanh niên; 

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 đến dưới 18 tuổi. 

UBND xã Thuận Hà xây dựng Kế hoạch tổ chức gặp gỡ, đối thoại giữa “Chủ 

tịch UBND xã với thanh niên” năm 2023 cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Là dịp để Đảng ủy, HĐND, UBND xã 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 ích hợp pháp 

của thanh niên trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật của nhà nước đối với 

thanh niên. 

2. Yêu cầu 

- Gặp gỡ, trao đổi nắm bắt tâm tư nguyện vọng của thanh niên trên địa bàn xã; 

những kiến nghị, đề xuất của thanh niên đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của xã 

liên quan đến cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển các mô hình sản xuất, kinh 

doanh; áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ cao, … 

BCH Đoàn xã có trách nhiệm thông báo đến thanh niên và làm đầu mối tiếp 

thu các ý kiến phản ánh, kiến nghị của thanh niên và truyền tải các ý kiến trao đổi 

của UBND xã đến với thanh niên. 

II. NỘI DUNG 

1. Việc thực hiện cơ chế, chính sách và các quy định của pháp luật đối 

với thanh niên. 

2. Hoạt động của UBND xã và tổ chức liên quan đến quyền và lợi ích hợp 

pháp của thanh niên. 

3. 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. 
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4. 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. 

5. Những kiến nghị, đề xuất khác của thanh niên. 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN 

1. Thời gian: tổ chức 01 ngày bắt đầu từ lúc 07 giờ 30 phút ngày 17/3/2023. 

2. Địa điểm:  Nhà văn hóa xã Thuận Hà 

3. Thành phần tham dự hội nghị  

- Chủ trì:  

+ Ông Trần Công Nhất – Chủ tịch UBND xã; 

+ Bà Trần Thị Tuyết Mai – Phó Chủ tịch UBND xã; 

+ Ông Hoàng Văn Huân – ĐUV, Bí thư Đoàn xã. 

- Thành phần mời tham dự: TT Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ xã, Đại 

diện: Hội Cựu Chiến binh, Hội Nông dân, Hội phụ nữ, Hội người cao tuổi, Hội Chữ 

thập đỏ, các trường học, trạm y tế; Các bộ phận chuyên môn thuộc UBND xã; Bí thư 

chi bộ, Trưởng thôn, Bí thư các Chi đoàn 07 thôn, bản và đoàn viên thanh niên trên 

địa bàn xã. 

Thông báo rộng rãi trên Đài phát thanh xã, BCH Đoàn xã thông báo rộng rãi 

trong đoàn viên, hội viên biết tham dự hội nghị. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. BCH Đoàn xã, Văn phòng UBND xã: 

- Phối hợp chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất đảm bảo phục vụ cho tổ chức 

hội nghị. 

- Thông báo, mời các thành phần tham gia đảm bảo theo quy định. 

- BCH Đoàn xã có trách nhiệm thông báo đến thanh niên và làm đầu mối tiếp 

thu các ý kiến phản ánh, kiến nghị của thanh niên và truyền tải các ý kiến trao đổi 

của UBND xã đến với thanh niên. 

2. Thành viên UBND xã, các bộ phận chuyên môn thuộc UBND xã: 

Căn cứ chức năng nhiệm vụ và trách nhiệm được phân công tích cực triển 

khai thực hiện để hội nghị được thành công và đạt được hiệu quả cao. 

3. Văn hóa – xã hội 

Thông báo, tuyên truyền các vấn đề liên quan đến hội nghị gặp gỡ, đối thoại 

giữa Chủ tịch UBND xã với thanh niên năm 2023. 

Triển khai thông báo rộng rãi thời gian tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại trên 

Đài phát thanh xã. 
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Phối hợp chuẩn bị các điều kiện phục vụ hội nghị. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa UBND xã với 

thanh niên trên địa bàn xã Thuận Hà./.                                                                                

Nơi nhận: 
- UBND huyện (Phòng Nội vụ); 

- TT. Đảng ủy, TT. HĐND; 

- CT, các phó CT UBND xã; 

- TT UBMTTQ, các đoàn thể xã; 

- BCH Đoàn xã; 

- Các bộ phận chuyên môn; 

- Đài phát thanh; 

- Chi bộ, BTQ các thôn, bản; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 
Trần Công Nhất 
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