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KẾ HOẠCH 

Tổ chức chương trình đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

với thanh niên tỉnh An Giang năm 2023 

 

Thực hiện Điều 10 Luật Thanh niên ngày 16 tháng 6 năm 2020; 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. 

Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức Chương trình gặp gỡ, đối 

thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với thanh niên tỉnh An Giang năm 2023, 

như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU. 

1. Mục đích: 

- Để tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nhiệm vụ cải cách hành 

chính cũng như tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức và đoàn viên 

thanh niên gặp gỡ, đối thoại với Lãnh đạo tỉnh về công tác cải cách hành chính 

và các vấn đề thanh niên đang quan tâm. 

- Thông qua chương trình gặp gỡ đối thoại nhằm phổ biến rộng rãi chương 

trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 của Chính phủ, 

những nhiệm vụ, giải pháp cải cách hành chính của tỉnh trong giai đoạn hiện 

nay, thông tin đến thanh niên về công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh; Tuyên 

truyền nâng cao nhận thức, định hướng cho thanh niên tham gia thực hiện nhiệm 

vụ chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, góp 

phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

- Phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về 

công tác chăm lo, phát triển thanh niên. Qua đó, tạo điều kiện để đoàn viên, 

thanh niên bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, sáng kiến, kiến nghị, đề xuất liên quan 

đến việc thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội trên địa 

bàn tỉnh, giải quyết việc làm cho thanh niên. 

2. Yêu cầu: 

- Đối thoại với tinh thần cầu thị, thẳng thắn, chân thành, với phương chăm  
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lấy các giải pháp, đề xuất cụ thể để định hướng phát triển cho thanh niên. 

- Công tác phối hợp giữa các đơn vị có liên quan phải chặt chẽ, bảo đảm 

Chương trình đối thoại đạt hiệu quả, có ý nghĩa. 

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau buổi đối thoại để 

tạo sự lan tỏa trong cán bộ, công chức, viên chức và đoàn viên thanh niên và 

nhân dân trong toàn tỉnh. 

II. CHỦ ĐỀ VÀ NỘI DUNG ĐỐI THOẠI. 

1. Chủ đề đối thoại:  Thanh niên An Giang tham gia thực hiện Chuyển đổi 

số, thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số. 

2. Nội dung đối thoại: 

- Vai trò xung kích của thanh niên trong tham gia cải cách hành chính, 

chuyển đổi số, định hướng thanh niên tham gia thực hiện cải cách hành chính, 

góp phần xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, 

thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số. 

- Áp dụng ứng dụng công nghệ hiện đại, chuyển đổi số vào đào tạo, hỗ trợ, 

giải quyết việc làm cho thanh niên. 

- Vấn đề lao động, việc làm, học tập, chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe, 

tầm vóc cho thanh niên Việt Nam nói chung và thanh niên tỉnh An Giang trong 

giai đoạn hiện nay. 

- Thanh niên đối thoại và đề xuất với lãnh đạo tỉnh về các giải pháp, nền 

tảng, công nghệ chuyển đổi số; giải pháp hỗ trợ việc làm cho thanh niên; đóng 

góp ý kiến và đưa ra các giải pháp nhằm phát huy vai trò của thanh niên trong 

tham gia thực hiện chuyển đổi số, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

- Thông tin đến thanh niên về công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh với 

03 nội dung: chính quyền số, kinh tế số, xã hội số (qua slide hoặc clip phóng 

sự), thanh niên An Giang tham gia thực hiện chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển 

kinh tế số, xã hội số (qua clip phóng sự), giải đáp các ý kiến, kiến nghị của thanh 

niên về chuyển đổi số. 

- Những vấn đề khác liên quan chủ đề đối thoại mà đoàn viên, thanh niên 

quan tâm. 

III. HÌNH THỨC, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM 

DỰ ĐỐI THOẠI. 

1. Hình thức: Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì chương trình đối 
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thoại trực tiếp tại điểm cầu tỉnh và trực tuyến từ điểm cầu tỉnh kết nối với 11 

điểm cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh. 

2. Địa điểm: 

- Điểm cầu tỉnh: Tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Điểm cầu 11 huyện, thị, thành phố:  Tại Hội trường Ủy ban nhân dân các 

huyện, thị xã, thành phố. 

3. Thời gian tổ chức: Dự kiến tổ chức trong Tháng 4/2023. Thời gian cụ 

thể, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ có thư mời sau. 

4. Thành phần tham dự: 

 a) Tại điểm cầu Ủy ban nhân dân tỉnh: 

- Đại biểu khách mời (Chỉ dự lễ khai mạc): 

+ Đại diện Lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh. 

+ Đại diện Ban Thường trực Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh. 

+ Đại diện lãnh đạo: Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tổ 

chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Công an tỉnh, 

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội biên phòng tỉnh, Đảng ủy khối cơ quan và 

doanh nghiệp tỉnh. 

- Thành phần diễn giả: 

+ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

+ Lãnh đạo các cơ quan: Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Lao 

động, Thương binh và Xã hội; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Y tế; Tỉnh đoàn.  

- Đại biểu tham dự: Các cơ quan Đảng, các Sở, Ban ngành, đoàn thể cấp 

tỉnh, các cơ quan ngành dọc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh: Mỗi cơ quan, 

đơn vị cử 03 đoàn viên thanh niên tham dự buổi đối thoại. 

 b) Tại điểm cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: 

- Đại diện Thường trực Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy. 

- Đại diện Lãnh đạo HĐND, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân 

huyện, thị xã, thành phố. 

- Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã. 

- Mỗi phòng chuyên môn cấp huyện cử 01 công chức, viên chức tham dự 
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(ưu tiên công chức, viên chức trẻ trong độ tuổi thanh niên). 

- Mỗi Ủy ban nhân dân cấp xã cử 01 công chức tham dự (ưu tiên chọn công 

chức trẻ trong độ tuổi thanh niên).  

* Lưu ý: Mời một số thanh niên là học sinh, sinh viên tại các trường THPT, 

trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học trên địa bàn tỉnh tham dự buổi đối thoại. 

IV. KINH PHÍ: Sử dụng nguồn kinh phí thực hiện Chương trình phát triển 

thanh niên đã bố trí năm 2023 của Sở Nôi vụ. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN. 

1. Sở Nội vụ: 

- Chủ trì, phối hợp với Tỉnh đoàn, Sở Thông tin và Truyền thông và các Sở, 

ban, ngành có liên quan xây dựng kịch bản nội dung chi tiết chương trình đối 

thoại, xây dựng video clip phóng sự thanh niên tham gia thực hiện chuyển đổi 

số, thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số; phối hợp với Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh chuẩn bị các điều kiện cần thiết tổ chức tốt chương trình đối thoại. 

- Tổng hợp các nội dung theo nhóm vấn đề chuyển diễn giả để trả lời tại 

buổi đối thoại những nội dung thuộc thẩm quyền, đối với những nội dung không 

thuộc thẩm quyền thì ghi nhận sau hội nghị gửi các cơ quan có thẩm quyền trả 

lời theo quy định. 

- Tham mưu văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh 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 tại khoản 3 Điều 10 Luật Thanh niên. 

- Tổ chức đăng tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin của tỉnh về 

chương trình đối thoại giữa lãnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với đoàn viên, 

thanh niên năm 2023. 

2. Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh: 

- Phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng nội dung chi tiết kịch bản, dẫn Chương 

trình của buổi đối thoại; tổ chức tiếp nhận, tổng hợp các ý kiến, đề xuất của đoàn 

viên, thanh niên. 

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

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

dự chương trình đối thoại. 

- Chỉ đạo các huyện, thị, thành đoàn và tổ chức Đoàn trực thuộc phổ biến 

và định hướng cho đoàn viên, thanh niên bám sát chủ đề đối thoại để kiến nghị 
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với lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh; Hướng dẫn đoàn cấp dưới lựa chọn, phân bổ 

số lượng và triệu tập đoàn viên, thanh niên tham dự đối thoại tại điểm cầu Ủy 

ban nhân dân tỉnh và các điểm cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành 

phố. 

- Đăng tin, tuyên truyền về chương trình đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh với đoàn viên, thanh niên năm 2023. 

3. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh: 

- Chủ trì đảm bảo các điều kiện về cơ sở, vật chất cần thiết để tổ chức tốt 

chương trình đối thoại (bố trí Hội trường, âm thanh, đường truyền...). 

- Phát hành thư mời đại biểu tham dự buổi đối thoại. 

4. Sở Tài chính: Phối hợp với Sở Nội vụ có ý kiến về kinh phí thực hiện, 

đảm bảo nguồn kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch Tổ chức chương trình đối 

thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với thanh niên tỉnh An Giang năm 

2023 theo quy định phân cấp của Luật Ngân sách.  

5. Sở Thông tin và Truyền thông: 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ chuẩn bị nội dung Hội nghị đối thoại. 

Thông tin đến thanh niên về công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh với 03 nội 

dung: chính quyền số, kinh tế số, xã hội số (qua slide hoặc clip phóng sự). 

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố kết nối đường 

truyền, đảm bảo kỹ thuật cho cuộc đối thoại đạt kết quả. 

- Tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử tỉnh về chương trình đối thoại 

giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với thanh niên năm 2023. 

6. Các Sở, Ban ngành tỉnh: 

- Thủ trưởng của cơ quan, đơn vị đến dự Chương trình đối thoại chuẩn bị 

các nội dung thuộc lĩnh vực phụ trách để trực tiếp trao đổi, trả lời ý kiến của cán 

bộ, công chức, viên chức và đoàn viên, thanh niên có liên quan đến ngành, lĩnh 

vực phụ trách tại buổi đối thoại. 

- Cử công chức, viên chức tham dự buổi đối thoại theo số lượng phân bổ. 

- Quán triệt công chức, viên chức khi tham gia đặt câu hỏi trong Chương 

trình đối thoại cần bám sát chủ đề và các nội dung của Chương trình đối thoại. 

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: 

 Chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác, chuẩn bị hội trường, bố trí cán bộ kỹ 

thuật trực tại điểm cầu trực tuyến, công tác tổ chức, trang trí, phát hành giấy 
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mời, thông báo triệu tập đại biểu, tổ chức tiếp nhận, tổng hợp các ý kiến, đề xuất 

của cán bộ, công chức, viên chức và đoàn viên, thanh niên, phối hợp với Sở Nội 

vụ, Tỉnh đoàn chuẩn bị các nội dung, chương trình đối thoại với cán bộ, công 

chức, viên chức và đoàn viên, thanh niên và các nội dung khác có liên quan đến 

buổi đối thoại. 

8. Báo An Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang:  

Đưa tin tuyên truyền về Kế hoạch, nội dung và chương trình buổi đối thoại 

giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với thanh niên tỉnh An Giang năm 2023. 

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức 

năng, nhiệm vụ được giao, tổ chức triển khai thực hiện tốt Kế hoạch này./. 

 

Nơi nhận: 
- Bộ Nội vụ; 

- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; 

- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, ỦBMTTQVN tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Ban xây dựng Đảng tỉnh; 

- Các Sở, Ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Báo AG, Đài PTTH AG; 

- Lưu: VT, KGVX. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Bình 
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