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THÔNG BÁO  

Tổ chức Chương trình đối thoại trực tiếp giữa Chủ tịch UBND huyện 

với thanh niên trên địa bàn huyện Yên Châu năm 2021  

 

 

Căn cứ Luật Thanh niên ngày 16 tháng 6 năm 2020; 

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 tuổi đến dưới 18 tuổi; 

UBND huyện thông báo tổ chức Chương trình đối thoại trực tiếp giữa Chủ 

tịch UBND huyện với thanh niên trên địa bàn huyện Yên Châu năm 2021 theo Kế 

hoạch số 274/KH-UBND ngày 29/10/2021 cụ thể như sau:  

 I. CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ  

Đồng chí Lù Văn Cường – Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. 

 1. Thành phần tham dự 

 - Đại diện một số Ban của đảng; 

- Đại diện lãnh đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện; 

- Đại điện lãnh đạo các Phòng: Nội vụ, Tài chính – Kế hoạch; Lao động, 

Thương binh và Xã hội; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giáo dục và Đào 

tạo; Trung tâm Y tế. 

- Đại diện lãnh đạo các Hội: Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam huyện; Nông dân 

huyện; Liên đoàn Lao động Việt Nam huyện.  

- Đại diện lực lượng thanh niên: Thanh niên làm kinh tế giỏi; thanh niên 

công chức, viên chức; thanh niên lực lượng vũ trang; thanh niên học sinh, sinh 

viên; thanh niên chưa có việc làm. 

2. Hình thức tổ chức: Đối thoại trực tiếp (đăng ký qua phiếu đăng ký 

tham gia đối thoại). 

- Những phiếu đăng ký tham gia đối thoại đúng nội dung, gửi đúng thời 

gian quy định, được trả lời, giải đáp trực tiếp tại Hội nghị đối thoại. 

- Trường hợp cá nhân được mời dự Hội nghị đối thoại, vì lý do khách 

quan có báo cáo Ban tổ chức Hội nghị vắng mặt, UBND huyện sẽ gửi kết quả 

trả lời, giải đáp theo địa chỉ ghi trên phiếu đăng ký tham gia đối thoại. 



3. Nội dung đối thoại 

- Thông tin khái quát về chương trình Phát triển thanh niên huyện Yên 

Châu giai đoạn 2021-2030.  

- Khái quát tình hình thanh niên của huyện trong giai đoạn hiện nay, 

những thuận lợi, khó khăn, thách thức và định hướng một số nội dung trong tìm 

kiếm việc làm, mở rộng sản xuất, kinh doanh, nhân rộng các mô hình làm kinh 

tế đạt hiệu quả thông qua việc giới thiệu một số mô hình thanh niên khởi nghiệp, 

lập nghiệp tiêu biểu trên địa bàn huyện Yên Châu và một số văn bản liên quan 

đến phát triển thanh niên. 

- Thanh niên đề xuất với lãnh đạo huyện về các giải pháp nhằm hỗ trợ 

thanh niên khởi nghiệp, đồng thời góp ý đối với những bất cập trong thực hiện 

chương trình hỗ trợ khởi nghiệp trong thời gian qua và hiến kế với lãnh đạo 

huyện về các giải pháp nhằm phát huy vai trò của thanh niên đóng góp xây 

dựng, phát triển kinh tế - xã hội của huyện. 

4. Thời gian, địa điểm 

- Thời gian tổ chức đối thoại: 1/2 ngày (bắt đầu buổi sáng từ 08 giờ 00 

phút đến 11 giờ 30 phút) 

- Địa điểm: Phòng họp HĐND-UBND huyện Yên Châu. Tiểu khu 3, thị 

trấn Yên Châu, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La. 

+ Khi phòng chống dịch covid-19 cho phép đông người: Tại Phòng họp 

HĐND-UBND huyện Yên Châu. 

+ Khi phòng chống dịch covid-19 yêu cầu giãn cách: Điểm cầu huyện tại 

phòng họp HĐND-UBND huyện Yên Châu. (không quá 30 người); điểm cầu 

các xã, thị trấn (không quá 30 người). 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

  1. Về tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của nhân dân 

 1.1. Thời gian tiếp nhận ý kiến, kiến nghị:  

 Từ ngày 05/11 đến hết ngày 20/11/2021. 

 1.2.  Địa điểm tiếp nhận: Huyện đoàn huyện Yên Châu  

- Địa chỉ: Tiểu khu 3, thị trấn Yên Châu, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La. 

 - Hòm thư tiếp nhận:  huyendoanyc@gmail.com hoặc noivuyc@gmail.com  

 - Điện thoại: 0846.840.999 hoặc 0212.3840.699 

 1.3. Nội dung ý kiến, kiến nghị theo mẫu phiếu đăng ký tham gia đối thoại 

(gửi kèm theo). 

 2. Chuẩn bị nội dung đối thoại 

 2.1. Phòng Nội vụ 
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- Chủ trì, phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện và 

các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng kịch bản nội dung chi tiết chương trình 

đối thoại với thanh niên; lập dự toán kinh phí đảm bảo chương trình đối thoại; phối 

hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện, để chuẩn bị các điều kiện cần thiết tổ 

chức tốt chương trình đối thoại (Giấy mời, bài phát biểu của lãnh đạo UBND 

huyện). 

- Tham mưu văn bản của UBND huyện kết luận nội dung đối thoại và gửi các 

cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan xem xét, giải quyết theo quy định pháp luật. 

- Tiếp nhận các nội dung đề nghị đối thoại của thanh niên để tham mưu 

cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tổ chức đối thoại đảm bảo chất lượng. 

2.2. Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện 

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

chương trình; tổ chức tiếp nhận, tổng hợp các ý kiến, đề xuất của thanh niên 

(bằng phiếu, phát biểu trực tiếp tại buổi đối thoại).  

- Chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị chuẩn bị nội dung phục vụ 

buổi đối thoại với thanh niên; lựa chọn, phân bổ số lượng, triệu tập đoàn viên 

thanh niên tham dự chương trình theo thành phần chương trình. 

- Tổ chức đăng tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin của đơn vị 

về chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND huyện với thanh niên năm 2021. 

- Tiếp nhận các nội dung đề nghị đối thoại của thanh niên và tổng hợp gửi 

về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) để gửi các cơ quan có thẩm quyền giải 

quyết theo quy định, tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tổ chức đối 

thoại đảm bảo chất lượng. 

2.3. Văn phòng HĐND-UBND huyện 

- Chủ trì để phối hợp đảm bảo các điều kiện về cơ sở, vật chất cần thiết để 

tổ chức tốt chương trình đối thoại giữa lãnh đạo UBND huyện với thanh niên 

năm 2021 (bố trí Hội trường, âm thanh, đường truyền...). 

- Sắp xếp thời gian tổ chức chương trình đối thoại và ban hành giấy mời.  

 2.4. UBND các xã, thị trấn 

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

viên chức, người lao động và thanh niên thuộc thẩm quyền quản lý, đồng thời 

đăng trên Trang thông tin điện tử của các xã, thị trấn.  

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

quyền quản lý gửi về Huyện đoàn trước ngày 20/11/2021. UBND xã, thị trấn 

chuẩn bị ít nhất 01 câu hỏi gửi về Huyện đoàn.  

- Theo chức năng, nhiệm vụ, chuẩn bị nội dung thuộc lĩnh vực thẩm 

quyền quản lý trả lời các ý kiến, kiến nghị của thanh niên theo đề nghị của Chủ 

tịch UBND huyện và của thanh niên tại cuộc đối thoại.  



6. Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Truyền thông Văn hóa 

huyện tổ chức đưa tin, bài trên Cổng thông tin điện tử của huyện về việc tổ chức 

chương trình, nội dung kết luận đối thoại giữa Chủ tịch UBND huyện với thanh 

niên năm 2021. 

UBND huyện Yên Châu thông báo đến người dân, cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động được biết và đăng ký tham gia Hội nghị . 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- TT Huyện ủy (b/c);  

- TT HĐND huyện (b/c);  

- Các Phó Chủ tịch UBND huyện;  

- Ủy ban MTTQVN và các đoàn thể huyện; 

- Văn phòng HĐND-UBND huyện, phòng TCKH, 

phòng Văn hóa – Thông tin; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trung tâm Truyền thông-Văn hóa;  

- Cổng Thông tin điện tử huyện; 

- Lưu VT, VP, b. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

  

 

 

 

 

Lù Văn Cường 
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