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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /TB-UBND Lạng Sơn, ngày       tháng 3 năm 2023 

THÔNG BÁO 

Tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh  

với thanh niên trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2023    

 

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; 

Triển khai Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 17/02/2023 của UBND tỉnh về 

tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND các cấp với thanh niên tỉnh 

Lạng Sơn năm 2023; 

UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh 

niên tỉnh Lạng Sơn năm 2023, cụ thể như sau: 

I. THÀNH PHẦN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM  

1. Thành phần 

1.1. Tại điểm cầu cấp tỉnh (phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh) 

- Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì Hội nghị; 

- Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lạng Sơn; 

- Mời đại diện Lãnh đạo: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Tổ 

chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy;  

- Đại diện Lãnh đạo: Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh; 

- Đại diện Lãnh đạo các sở, ngành: Văn phòng UBND tỉnh, Nội vụ, Kế 

hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh 

và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Công Thương, Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Đài Phát thanh 

và Truyền hình tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội 

Biên phòng, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh;   

- Đại diện thanh niên tại điểm cầu của tỉnh (số lượng 20 người) gồm: đại 

diện thanh niên Đoàn trường THPT chuyên Chu Văn An; Chi đoàn 26/3 - Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lạng Sơn; Chi đoàn Đài Phát thanh và Truyền hình 

tỉnh1; thanh niên thành công trong khởi nghiệp, lập nghiệp; thanh niên tiêu biểu 

có nhiều thành tích trong thực hiện chủ đề đối thoại năm 2022 về chuyển đổi số, 

được Chủ tịch UBND khen thưởng (đề nghị Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lạng 

                                                 
1 Dự kiến 03 tổ chức đoàn phát biểu kiến nghị tại điểm cầu của tỉnh 
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Sơn mời). 

- Phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn, Thông tấn 

xã Việt Nam, Báo Tiền phong thường trú tại Lạng Sơn dự và đưa tin. 

1.2. Tại phòng họp trực tuyến cấp huyện 

- Đại diện Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; 

- Đại diện Lãnh đạo các ban xây dựng đảng thuộc Huyện ủy, Thành ủy; 

- Bí thư, Phó Bí thư Huyện đoàn, Thành đoàn;  

- Đại diện Lãnh đạo và công chức Phòng Nội vụ; 

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên môn trực thuộc, các tổ chức chính 

trị - xã hội có liên quan; đại diện đoàn trường Trung học phổ thông; thanh niên 

thành công trong khởi nghiệp, lập nghiệp; thanh niên công chức, viên chức, lực 

lượng vũ trang, học sinh, sinh viên... (do cấp huyện lựa chọn mời). 

1.3. Tại phòng họp trực tuyến cấp xã 

- Đại diện Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND cấp xã; 

- Bí thư, Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp xã; 

- Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã; công chức Văn hóa - Xã hội; 

các chức danh công chức khác liên quan; đại diện thanh niên thành công trong 

khởi nghiệp, lập nghiệp, thanh niên công chức, lực lượng vũ trang; Bí thư Chi 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thôn, tổ dân phố (do cấp xã lựa chọn mời). 

2. Thời gian: 01 buổi, từ 13 giờ 30 ngày 23/3/2023 (thứ Năm). 

II. NỘI DUNG 

Tổ chức chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên 

tỉnh Lạng Sơn năm 2023 với chủ đề: "Thanh niên Lạng Sơn khởi nghiệp, lập 

nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới”.  

(Có chương trình cụ thể kèm theo). 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Nội vụ  

1.1. Chủ trì, tổng hợp nội dung giải đáp các kiến nghị của thanh niên được 

giao cho các cơ quan, đơn vị; gửi Văn phòng UBND tỉnh chậm nhất ngày 

21/3/2023 để báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh; 

1.2. Nghiên cứu, giải đáp những nội dung kiến nghị của thanh niên thuộc 

lĩnh vực, chức năng nhiệm vụ được giao. Tổ chức in, phát tài liệu phục vụ hội 

nghị; cử công chức làm nhiệm vụ thư ký hội nghị; 

1.3. Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tham mưu nội dung ký kết Quy chế 

phối hợp công tác giữa UBND tỉnh với Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 
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tỉnh Lạng Sơn; thực hiện công tác khen thưởng tại Hội nghị. 

1.4. Dự thảo bài phát biểu của lãnh đạo tỉnh, thông báo kết luận Hội nghị 

đối thoại trình UBND tỉnh xem xét, ban hành bảo đảm thời gian quy định. 

2. Các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư 

2.1. Phối hợp với Sở Nội vụ, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng 

phóng sự “Thanh niên Lạng Sơn khởi nghiệp, lập nghiệp gắn với xây dựng nông 

thôn mới”; 

2.2. Chuẩn bị các nội dung để thông tin đến thanh niên về các cơ chế, chính 

sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, hỗ trợ việc làm, khởi nghiệp, lập nghiệp cho thanh 

niên2;   

2.3. Nghiên cứu, giải đáp những nội dung kiến nghị của thanh niên thuộc 

lĩnh vực, chức năng nhiệm vụ được giao, gửi Sở Nội vụ tổng hợp chậm nhất 

ngày 20/3/2023 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.  

3. Văn phòng UBND tỉnh 

3.1. Chuẩn bị hội trường và các điều kiện cần thiết khác phục vụ Hội nghị; 

3.2. Phối hợp với Sở Nội vụ rà soát các nội dung chuẩn bị cho Hội nghị 

như: chương trình Hội nghị, kịch bản chi tiết điều hành Hội nghị, bài phát biểu 

của lãnh đạo tỉnh; tổng hợp các kiến nghị của thanh niên và nội dung giải đáp 

của các cơ quan, đơn vị; Quy chế phối hợp... 

4. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 

Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan 

liên quan xây dựng phóng sự “Thanh niên Lạng Sơn khởi nghiệp, lập nghiệp 

gắn với xây dựng nông thôn mới”. Chuẩn bị các điều kiện, kỹ thuật bảo đảm 

trình chiếu phóng sự tại Hội nghị. 

5. Đề nghị Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lạng Sơn 

5.1.Thông báo rộng rãi đến tất cả đội ngũ thanh niên trên địa bàn tỉnh về 

Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên tỉnh Lạng Sơn năm 

2023 theo Thông báo này;  

5.2. Nghiên cứu, giải đáp những nội dung kiến nghị của thanh niên thuộc 

lĩnh vực, chức năng nhiệm vụ và lập danh sách đại biểu thanh niên tham dự Hội 

nghị tại điểm cầu cấp tỉnh gửi Sở Nội vụ chậm nhất ngày 20/3/2023 để tổng 

                                                 
2 (1) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Thông tin về lao động, việc làm, các chính sách hỗ trợ việc làm, 

khởi nghiệp cho thanh niên; (2) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Thông tin về giải pháp, định hướng thúc 

đẩy phát triển vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương 

hiệu trong lĩnh vực nông nghiệp; (3) Sở Kế hoạch và Đầu tư: Thông tin về các cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu 

tư phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp. 
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hợp, báo cáo UBND tỉnh.  

6. Các sở, ngành: Thông tin và Truyền thông; Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch; Giáo dục và Đào tạo; Khoa học và Công nghệ; Công thương; Ngân 

hàng Chính sách xã hội tỉnh và các sở, ngành liên quan 

6.1. Nghiên cứu, giải đáp những nội dung kiến nghị của thanh niên thuộc 

lĩnh vực, chức năng nhiệm vụ được giao, gửi Sở Nội vụ chậm nhất ngày 

20/3/2023 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.   

(Có phụ lục phân công kèm theo). 

6.2. Chủ động chuẩn bị nội dung theo thẩm quyền, trách nhiệm của cơ quan, 

đơn vị để giải đáp, làm rõ các vấn đề thanh niên quan tâm, kiến nghị tại Hội nghị.  

7. UBND các huyện, thành phố 

Chủ động chuẩn bị tài liệu, các điều kiện tổ chức Hội nghị cấp huyện; chỉ 

đạo UBND cấp xã triển khai Hội nghị tại cấp xã bảo đảm đúng quy định.  

8. Viễn thông Lạng Sơn phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông,  

Trung tâm Thông tin (Văn phòng UBND tỉnh), UBND cấp huyện, cấp xã chuẩn 

bị các điều kiện về kỹ thuật đảm bảo phục vụ Hội nghị; kết nối, truyền tải nội 

dung Hội nghị trên các nền tảng Internet khác (nếu có). 

Thông báo này thay cho Giấy mời./.  

Nơi nhận:                                               

- Như thành phần mời; 

- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh; 

- Báo Lạng Sơn, Báo TP thường trú 

tại Lạng Sơn, Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Đài Phát thành và Truyền hình tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

các phòng CM, HC-QT, TTTT; 

- Lưu: VT, NC(PVD).  
                                                                                              

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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