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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Lãnh đạo UBND huyện với Đoàn viên, 

Thanh niên huyện Đức Thọ năm 2022 

             

 

           Căn cứ  Công văn số 813/UBND-VX2 ngày 22/02/2022 của UBND tỉnh Hà Tĩnh 

về việc triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước về Thanh niên năm 2022; Công văn 

số 389/UBND-TCNV ngày 02/3/2022 về việc triển khai thực hiện quản lý nhà nước về 

thanh niên năm 2022. UBND huyện phối hợp với Hội Liên hiệp thanh niên, Đoàn TNCS 

Hồ Chí Minh huyện Đức Thọ xây dựng kế hoạch tổ chức đối thoại giữa Lãnh đạo huyện 

với Thanh niên, đoàn viên trên địa bàn huyện năm 2022, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng, ý kiến phản ánh, kiến nghị của đoàn 

viên, thanh niên (ĐVTN trên địa bàn trước và sau kỳ đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 

2022 - 2027; qua đó, đánh giá đúng thực trạng tình hình, nhất là những vướng mắc, 

khó khăn để kịp thời có định hướng chỉ đạo giải quyết nhằm nâng cao chất lượng hoạt 

động của các tổ chức hội trong việc thực hiện chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ 

quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của ĐVTN, kiến nghị, đề xuất với cấp uỷ đảng, 

chính quyền. 

2. Nhằm tuyên truyền, chuyển tải các chủ trương, đường lối của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước đến với ĐVTN; vai trò, trách nhiệm của các đồng chí Ủy 

viên BCH Đoàn cơ sở trong quá trình phát động các phong trào thi đua yêu nước, đặc 

biệt là các phong trào thi đua lập nhiều thành tích chào mừng Đại hội Đoàn các cấp 

nhiệm kỳ 2022 - 2027. 

3. Nội dung đối thoại cần được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo chất lượng và tiến 

hành bài bản, nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả.  

II. NỘI DUNG  

1. Nội dung đối thoại:  

- Việc thực hiện chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, 

chính đáng của ĐVTN. 

- Các chính sách đối với thanh niên trong học tập, đào tạo, trong sản xuất - kinh 

doanh, phát triển kinh tế, chính sách hỗ trợ nguồn vốn lập nghiệp cho thanh niên... 

- Công tác cán bộ Đoàn thanh niên các cấp, đặc biệt là vấn đề tạo nguồn cán bộ 

Đoàn cấp cơ sở; các chính sách thu hút cán bộ Đoàn từ huyện đến cơ sở, chính sách hỗ 

trợ NTM cho Đoàn Thanh niên. 

- Thực trạng hoạt động của tổ chức đoàn, hội các cấp, nhất là chi đoàn, chi hội 

vùng khó khăn, đồng bào có đạo. 

- Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động tại cơ sở, ý kiến, kiến 

nghị của cán bộ, đoàn viên. 
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- Công tác cán bộ Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2022 - 2027. 

2. Hình thức đối thoại  

 Đối thoại trực tiếp của Lãnh đạo UBND huyện với Thanh niên, có sự trao đổi 

trực tiếp hai chiều giữa các thành phần tham gia đối thoại. 
 

3. Thành phần, chủ trì    

3.1. Thành phần 

* Cấp huyện:    

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Trưởng các tổ chức đoàn thể cấp huyện; 

- Đại diện Lãnh đạo các phòng, ngành liên quan; 

- Ban Chấp hành Huyện đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên huyện; 

*Ở cơ sở: 

- Đại diện Thường trực Đảng ủy các xã thị trấn; đảng ủy, chi ủy trực thuộc; 

- Bí thư, Phó bí thư Đoàn các xã, Bí thư các chi đoàn cơ sở và các đơn vị trực 

thuộc huyện đoàn. 

3.2. Chủ trì kính mời 

- Các đồng chí: Chủ tịch UBND huyện; 

4. Thời gian: dự kiến 01 buổi, (ngày 23/11/2022) 

5. Địa điểm: Tại Trung tâm văn hóa huyện. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Cơ quan Tổ chức- Nội vụ huyện 

Phối hợp với Văn phòng cấp ủy chính quyền xây dựng kế hoạch, nội dung, 

phương pháp tổ chức đối thoại, báo cáo xin ý kiến của Thường trực Huyện uỷ. 

2. Ban thường vụ Huyện đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên huyện 

- Phối hợp khảo sát, nắm chắc tình hình và tâm tư, nguyện vọng, ý kiến phản ánh, 

kiến nghị của đoàn viên, thanh niên; những vấn đề bức xúc, phức tạp, nổi cộm ở các 

địa phương, đơn vị khi thực hiện Luật thanh niên (nếu có). Tổng hợp các câu hỏi, kiến 

nghị, đề xuất của đoàn viên, thanh niên theo từng nhóm nội dung gửi Lãnh đạo UBND 

huyện (qua Cơ quan Tổ chức Nội vụ) trước ngày  03/11/2022. 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến kế hoạch đối thoại của Lãnh đạo huyện với đoàn 

viên, thanh niên đến cơ sở. 

- Phối hợp, theo dõi, giám sát quá trình giải quyết, xử lý của các cơ quan chức 

năng sau khi có Thông báo kết luận tại buổi Đối thoại. 

3. Văn phòng Cấp ủy - chính quyền huyện 

Phối hợp với các cơ quan có liên quan tổng hợp, phân loại nội dung kiến nghị, 

phản ánh của các tổ chức Đoàn, tham mưu văn bản giao các cơ quan, đơn vị liên quan 

giải quyết; phối hợp chuẩn bị nội dung chương trình và ban hành giấy mời, thông báo 

thành phần tham dự; phục vụ buổi tiếp xúc, đối thoại; thông báo kết quả giải quyết các 

ý kiến, kiến nghị sau khi tiếp xúc, đối thoại. 

4. Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn; Đảng bộ, chi bộ các cơ quan trực thuộc 

Đoàn cơ sở 
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-  Đảng ủy, UBND các xã, Thị Trấn; Đảng bộ, chi bộ các cơ quan trực thuộc tổ 

chức Đoàn cơ sở triển khai Kế hoạch, chỉ đạo khảo sát, tổng hợp các câu hỏi, kiến nghị 

đề xuất của Đoàn viên,Thanh niên của đơn vị mình gửi về Huyện đoàn Đức Thọ trước 

ngày 30/10/2022. Những câu hỏi, kiến nghị đề xuất với lãnh đạo huyện phải xuất phát 

từ thực tiễn, phản ánh những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Đoàn viên, Thanh 

niên tại địa phương, đơn vị. 

- Quán triệt các thành phần tham gia buổi đối thoại thực hiện nghiêm túc quy chế 

tiếp xúc, đối thoại. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức đối thoại giữa Lãnh đạo UBND huyện với cán bộ 

Đoàn cơ sở trên địa bàn, yêu cầu các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ nội dung Kế 

hoạch này tổ chức thực hiện./. 
 

Nơi nhận 
- Sở Nội vụ (Bc);   

- Tỉnh đoàn (Bc); 

- Thường trực Huyện ủy; HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- UBMTTQ, các tổ chức CT -XH huyện; 

- Đảng ủy, UBND các xã, Thị Trấn;  

- Đảng ủy, Chi ủy các cơ quan, đơn vị trực thuộc có 

tổ chức Đoàn Thanh niên; Hội LHTN; 

- Lưu: VT, CQTCNV. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 
 

 

Hoàng Xuân Hùng 
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