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KẾ HOẠCH
Tổ chức chƣơng trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND phƣờng
với thanh niên trên địa bàn phƣờng Hội Thƣơng năm 2022
Căn cứ Luật Thanh niên ngày 16 tháng 6 năm 2020; Nghị định số
13/2021/NĐ - CP ngày 01 tháng 3 năm 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 hiê ̣n Kế hoạch số 1665/KH-UBND ngày 28/7/2022 của UBND tỉnh
Gia Lai về tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND Tỉnh với thanh
niên trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2022; Công văn số 2765/UBND-TH, ngày
29/8/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Pleiku về việc tổ chức đối thoại giữa Chủ
tịch UBND cấp xã với thanh niên năm 2022.
Ủy ban nhân dân phường Hội thương xây dựng kế hoạch tổ chức chương trình
đối thoại của Chủ tịch UBND phường với thanh niên năm 2022 trên địa bàn phường
Hội Thương, như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
1. Mục đích
- Tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của thanh niên để xây dựng, tổ chức thực
hiện chính sách, pháp luật nhằm kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc
liên quan đến thanh niên.
- Thông qua cuộc đối thoại nhằm cung cấp, phổ biến, giúp thanh niên
nhận thức đầy đủ, sâu sắc 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
- Kế hoạch đối thoại được công bố công khai trên trang thông tin điện tử
thành phần phường và niêm yết tại Trụ sở UBND phường chậm nhất 30 ngày trước
ngày tổ chức.
- Chương trình đối thoại phải thiết thực, hiệu quả, nội dung đối thoại phù
hợp với nhu cầu thực tế, nguyện vọng chính đáng của đa số thanh niên, thu hút
đông đảo thanh niên tham gia; là dịp để thanh niên phát biểu ý kiến, bày tỏ tâm tư
nguyện vọng; việc giải đáp phải ngắn gọn dễ hiểu; tinh thần đối thoại thắng thắn,
hiệu quả.
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- Việc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với thanh niên được thực hiện nghiêm
túc, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức và thực hiện tốt các
biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.
II. Chủ đề, hình thức đối thoại
1. Về chủ đề đối thoại: “Thanh niên phường Hội Thương với lao động,
việc làm, khởi nghiệp và lập nghiệp”.
2. Hình thức đối thoại: Đối thoại trực tiếp
III. Thành phần, thời gian, địa điểm
1. Thành phần
a. Thành phần chủ trì đối thoại
- Chủ tịch UBND phường;
- Phó chủ tịch UBND phường, Phụ trách lĩnh vực VH-XH
- Bí thư Đoàn thanh niên phường;
b. Thành phần tham dự
- Đại diện thường trực Đảng ủy phường;
- Đại diện thường trực HĐND phường;
- Đại diện lãnh đạo UBMT và các Đoàn thể phường;
- Đa ̣i biể u Trung tâm dịch vụ viê ̣c làm tỉnh Gia Lai;
- Đa ̣i biể u Hô ̣i liên hiê ̣p Thanh niên thành phố ;
- Phó Bí thư Đoàn phường;
- Bí thư các chi bộ tổ dân phố;
- Đại biểu đại diện một số doanh nghiệp trên địa bàn phường;
- Trưởng công an phường, Trưởng trạm y tế phường;
- Chỉ huy trưởng Quân sự, Công chức văn phòng – thống kê, công chức văn
hóa – xã hội, công chức tư pháp – hộ tịch;
- Tổ trưởng 7 tổ dân phố;
- Bí thư các chi đoàn trực thuộc đoàn phường;
c. Thanh niên trực tiếp tham gia đối thoại
Đại diện thanh niên làm kinh tế giỏi; thanh niên công chức; thanh niên lực
lượng vũ trang; thanh niên học sinh, sinh viên; thanh niên chi đoàn dân quân; thanh
niên là bộ đội xuất ngũ; thanh niên chưa có việc làm trên địa bàn phường (Khoảng
35 thanh niên, do Đoàn Thanh niên phường mời)
2. Thời gian, địa điểm
- Thời gian: Dự kiến vào giữa tháng 10/2022.
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Kế hoạch và chủ đề đối thoại được công bố công khai trên Trang
thông tin điện tử thành phần phường 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 sẽ
có Thông báo sau.
- Địa điểm: Hội trường trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN
phường Hội Thương (số 04 Sư Vạn Hạnh, thành phố Pleiku, Gia Lai)
IV. Nội dung, chƣơng trình đối thoại
1. Nội dung đối thoại
- Thông tin đến thanh niên những nội dung cơ bản trong Chương trình phát
triển thanh niên tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2030 đã được phê duyệt tại Quyết
định số 783/QĐ-UBND, ngày 11/11/2021 của UBND tỉnh Gia Lai; Quyết định số
123/QĐ-UBND ngày 17/02/2022 của UBND phường Hội Thương về Chương
trình phát triển thanh niên phường Hội Thương giai đoạn 2021 – 2030 và một số
văn bản liên quan đến phát triển thanh niên.
- Thanh niên nêu khái quát một số khó khăn tại địa phương mình đang
sinh sống về lao động, việc làm, khởi nghiệp và lập nghiệp; trao đổi các vấn đề về
tâm tư, nguyện vọng, khó khăn, vướng mắc và đề xuất của thanh niên trong học
tập, lao động, chăm sóc sức khỏe, việc làm và vấn đề khởi nghiệp của thanh niên;
thực hiện nghĩa vụ của thanh niên trong tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc,
thực hiện nghĩa vụ công dân.
- Thanh niên tham gia ý kiến, đề xuất các vấn đề liên quan cần giải quyết
đối với thanh niên trên địa bàn phường, đề xuất các giải pháp mới, hiệu quả nhằm
phát huy vai trò của thanh niên trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước,
bảo vệ Tổ quốc.
2. Chƣơng trình đối thoại
- Ổn định tổ chức;
- Văn nghệ chào mừng (Đoàn thanh niên phụ trách);
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; Mời chủ trì đối thoại lên vị trí đối thoại
(Công chức văn phòng – thống kê);
- Phát biểu khai mạc: Lãnh đạo UBND phường;
- Thông tin một số chủ trương, chính sách liên quan đến thanh niên;
- Đại biểu thanh niên đặt câu hỏi (Đoàn thanh niên phụ trách);
- Lãnh đạo UBND phường và các ngành chuyên môn, đoàn thể liên quan trả
lời câu hỏi của thanh niên;
- Biểu dương gương thanh niên tiêu biểu, tặng quà thanh niên hoàn cảnh khó
khăn;
- Phát biểu kết luận của lãnh đạo UBND phương.
V. Tổ chức thực hiện
1. Công chức Văn phòng - thống kê
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- Chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan tham mưu UBND
phường tổ chức, triển khai thực hiện Kế hoạch này; lập dự toán kinh phí, phối hợp các
ngành chuyên môn liên quan chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức cuộc đối
thoại. Tham mưu mời các thành phần theo kế hoạch. Chuẩn bị nội dung phát biểu của
Lãnh đạo UBND phường.
- Phối hợp với Đoàn thanh niên xây dựng kịch bản đối thoại với thanh niên;
đề xuất biểu dương khen thưởng các thanh niên tiêu biểu trình Chủ tịch UBND
phường.
- Tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của thanh niên từ Đoàn thanh niên phường;
phối hợp với các ban, ngành và đoàn thể phường có liên quan trả lời những nội
dung thuộc thẩm quyền tại cuộc đối thoại.
- Tham mưu UBND phường nội dung thông báo kết luận Hội nghị đối thoại
và gửi đến 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 thanh niên phƣờng
- Triển khai nội dung Kế hoạch đến các chi đoàn trực thuộc
- Chủ trì, phối hợp với công chức Văn phòng – thống kê xây dựng nội dung
kịch bản chi tiết; chịu trách nhiệm hướng dẫn chương trình cho cuộc đối thoại.
- Tiếp nhận, tổng hợp các ý kiến, nguyện vọng, đề xuất của thanh niên và
gửi về công chức văn phòng – thống kê phường chậm nhất ngày 25/9/2022. Đồng
chí Bí thư Đoàn phường trực tiếp phụ trách kiểm duyệt câu hỏi trước khi chuyển
lãnh đạo UBND phường.
- Lựa chọn, phân bổ số lượng, triệu tập đoàn viên, thanh niên tham dự cuộc
đối thoại.
- Đề xuất các thanh niên tiêu biểu để biểu dương, thanh niên khó khăn được
tặng quà trong cuộc đối thoại.
3. Công chức Văn hóa – xã hội
- Phối hợp với Đoàn thanh niên chuẩn bị các tiết mục văn nghệ đầu giờ
(khoảng 20 phút) chủ đề ca ngợi quê hương, biển đảo, Bác Hồ, lý tưởng thanh
niên…
- Thông tin tóm tắt về Chương trình phát triển thanh niên của tỉnh, thành
phố, phường Hội Thương giai đoạn 2021 – 2030; số lượng, tình hình hoạt động các
công ty, doanh nghiệp trên địa bàn phường; tình hình nhu tuyển dụng lao động làm
việc của các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
- Chuẩn bị các điều kiện tổ chức buổi gặp mặt: âm thanh, ánh sáng, bàn ghế,
nước uống, ma ket trang trí.
- Căn cứ vào kế hoạch tổ chức tuyên truyền về nội dung đối thoại của Chủ
tịch UBND phường đối với thanh niên trên địa bàn phường trên các phương tiện
thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử thành phần phường.
4. Công chức Tài chính - kế toán phƣờng
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Tham mưu nguồn kinh phí bố trí cho cuộc đối thoại; hướng dẫn thủ tục
lập dự toán và thanh quyết toán theo đúng quy định.
5. Ban chỉ huy quân sự phƣờng
Đề xuất với Đoàn thanh niên phường số thanh niên xuất ngũ từ năm 2018
đến năm 2022 mời dự cuộc đối thoại.
6. Các đơn vị, đoàn thể, ngành, ban chuyên môn phƣờng
Theo chức năng, nhiệm vụ được phân công có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ
nội dung, tài liệu và trả lời các ý kiến, nguyện vọng của thanh niên do công chức
văn phòng - thống kế chuyển đến. Tham dự chương trình đối thoại, chuẩn bị nội
dung thuộc lĩnh vực phụ trách để trao đổi, giải đáp ý kiến, kiến nghị của thanh niên
tại cuộc đối thoại.
7. Tổ trƣởng 7 tổ dân phố
- Tuyên truyền sâu rộng Kế hoạch này, tuyên truyền động viên thanh niên
trên địa bàn tổ dân phố thuộc thành phần mời dự cuộc đối thoại, tham dự đầy đủ.
Trên đây là Kế hoạch chương trình đối thoại của Chủ tịch UBND phường đối
với thanh niên năm 2022 trên địa bàn phường Hội Thương.
Nơi nhận:
- TTr. Đảng ủy - HĐND phường;
- Mặt trận và các đoàn thể CT-XH phường;
- Đoàn thanh niên phường;
- Thành viên UBND phường;
- Các ngành, công chức phường;
- Các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường;
- Các Tổ dân phố;
- Lưu: VT.
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