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KẾ HOẠCH 

Tham dự Hội nghị đối thoaị của 

Thủ tướng Chính phủ với thanh niên năm 2023 

  

Thực hiện Kế hoạch số 593/KH-BNV ngày 19/02/2023 của Bộ Nội vụ về 

tổ chức Hội nghị đối thoại của Thủ tướng Chính phủ với thanh niên năm 2023, 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tham dự Hội nghị đối thoại của Thủ 

tướng Chính phủ với thanh niên năm 2023, cụ thể như sau:  

I. MUC̣ ĐÍCH, YÊU CẦU  

Chuẩn bị tốt các điều kiện, nội dung công việc để tham dự Hội nghị đối 

thoại của Thủ tướng Chính phủ với thanh niên năm 2023. 

II. CHỦ ĐỀ, HÌNH THỨC, NỘI DUNG ĐỐI THOAỊ 

1. Chủ đề: “Xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng kỷ 

nguyên 4.0”. 

2. Hình thức 

Hội nghị đối thoại của Thủ tướng Chính phủ với thanh niên tổ chức bằng 

hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến điểm cầu cấp tỉnh. 

III. THỜI GIAN, ĐIẠ ĐIỂM 

1. Thời gian: Dự kiến ngày 26 tháng 3 năm 2023 (Chủ Nhật). 

2. Địa điểm 

- Điểm cầu trực tiếp: Tại trụ sở Văn phòng Chính phủ. 

- Điểm cầu trực tuyến cấp tỉnh: Tại phòng họp số 5 - Ủy ban nhân dân tỉnh. 

IV. THÀNH PHẦN THAM DƯ ̣

1. Chủ trì Hội nghị đối thoại: Thủ tướng Chính phủ.  

2. Thành phần tham dự ở tỉnh 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực thanh niên. 

- Đaị diêṇ lañh đaọ các cơ quan: Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, 

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo duc̣ và 

Đào taọ, Sở Khoa học và Công nghệ, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh. 

- Thường trực Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh và Hội Sinh viên tỉnh. 
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- Thanh niên tham gia chương trình đối thoại: 40 người (Tỉnh Đoàn rà soát, 

xác định đối tượng mời). 

- Phóng viên Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh. 

V.  TỔ CHỨC THƯC̣ HIÊṆ 

1. Sở Nội vụ 

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Tỉnh Đoàn 

chuẩn bị các điều kiện cần thiết tổ chức tốt Hội nghị. 

- Chủ động liên hệ Bộ Nội vụ để cập nhật thông tin về thời gian chính thức tổ 

chức Hội nghị, tài liệu và các nội dung khác liên quan đến Hội nghị đối thoại… 

- Chuẩn bị bài phát biểu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị đối 

thoại. 

- Đăng tải Kế hoạch tham dự Hội nghị đối thoại của Thủ tướng Chính phủ 

với thanh niên năm 2023 trên trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ. 

2. Tỉnh Đoàn  

- Lựa chọn, phân bổ số lượng, triệu tập đoàn viên, thanh niên tham dự Hội 

nghị đối thoại tại điểm cầu cấp tỉnh nêu tại điểm 2 mục IV Kế hoạch này. 

- Rà soát, chuẩn bị nội dung đề xuất, kiến nghị của thanh niên ở tỉnh theo 

nội dung đối thoại tại Kế hoạch số 593/KH-BNV ngày 19/02/2023 của Bộ Nội vụ 

và chọn cử thanh niên đặt vấn đề tại Hội nghị đối thoại (khi phát sinh tình huống). 

- Phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Nội vụ chuẩn bị 

công tác tổ chức, tham dự Hội nghị tại điểm cầu cấp tỉnh. 

- Đăng tải Kế hoạch tham dự Hội nghị đối thoại của Thủ tướng Chính phủ 

với thanh niên năm 2023 trên trang thông tin điện tử của Tỉnh Đoàn. 

3. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

- Phối hợp với Sở Nội vụ, đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất cần thiết 

để tổ chức Hội nghị tại điểm cầu tỉnh (bố trí phòng họp, âm thanh, kết nối đường 

truyền trực tuyến... và các nội dung liên quan). 

- Chỉ đạo Trung tâm thông tin đăng tin trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh 

Kế hoạch tham dự Hội nghị đối thoại của Thủ tướng Chính phủ với thanh niên 

năm 2023. 

- Phối hợp với Sở Nội vụ và Tỉnh Đoàn mời đại biểu, khách mời tham dự 

Hội nghị đối thoại. 

4. Các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh 

Chỉ đạo đăng tải Kế hoạch tham dự Hội nghị đối thoại của Thủ tướng Chính 
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phủ với thanh niên năm 2023 trên trang thông điện tử của cơ quan, đơn vị để cán 

bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân được biết. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức, tham dự Hội nghị đối thoại của Thủ tướng 

Chính phủ với thanh niên năm 2023. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có 

khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Ủy ban nhân dân 

tỉnh (qua Sở Nội vụ) để kịp thời xem xét, giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- Bộ Nội vụ;  
- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; 

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; 

- Báo Bình Thuận; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu: VT, KGVXNV, SNV (Dũng-5b). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Nguyễn Minh 
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