
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN NGỌC HỒI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /UBND-NV Ngọc Hồi, ngày       tháng      năm  2023 

V/v triển khai Kế hoạch số 

282/KH-UBND ngày 03/02/2023 

của UBND tỉnh Kon Tum 
 

  

Kính gửi:  

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện; 

- Ủy ban MTTQVN huyện và các Đoàn thể; 

- UBND các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện Kế hoạch số 282/KH-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2023 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Kon Tum về tổ chức Chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với thanh niên năm 2023 (có Kế hoạch kèm theo); Ủy 

ban nhân dân huyện đề nghị: 

1. Phòng Nội vụ 

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện, Huyện đoàn và 

các đơn vị liên quan làm tốt công tác chuẩn bị và các điều kiện cần thiết để tổ chức 

buổi đối thoại trực tuyến tại điểm cầu của huyện. 

- Phối hợp với Huyện đoàn tiếp nhận, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị, đề xuất 

của thanh niên chuyển các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp, chuẩn bị nội dung 

trao đổi, trả lời cho thanh niên hoặc tham mưu Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo giải 

quyết. Đồng thời, căn cứ quy mô phòng họp trực tuyến, tham mưu Ủy ban nhân 

dân huyện phát hành giấy mời đại biểu và tổng hợp danh sách đại biểu tại điểm cầu 

của huyện (theo Kế hoạch số 282/KH-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2023 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh, thành phần tham dự tại điểm cầu huyện gồm: Đại diện lãnh 

đạo Ủy ban nhân dân huyện và thủ trưởng các cơ quan chuyên môn có liên quan; 

đại diện Thường trực Huyện ủy, Hội đồng nhân dân huyện, Ủy ban MTTQ Việt 

Nam huyện; Bí thư Huyện đoàn; công chức Văn phòng - Thống kê phụ trách công 

tác thanh niên các xã, thị trấn trên địa bàn huyện).  

2. Huyện đoàn 

- Phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung trao đổi, trả lời 

cho thanh niên tại buổi đối thoại; phân công bố trí người thực hiện công tác tổ chức 

phục vụ buổi đối thoại trực tuyến với thanh niên tại điểm cầu của huyện.  

- Phối hợp với Phòng Nội vụ, Văn phòng HĐND và UBND huyện và các cơ 

quan, đơn vị liên quan chuẩn bị các nội dung khác liên quan đến chương trình đối 

thoại (nếu có).      

- Căn cứ quy mô phòng họp trực tuyến, lựa chọn, phân bổ cơ cấu, số lượng 

và phát hành giấy mời, thông báo cho thanh niên trên địa bàn huyện tham dự buổi 

đối thoại tại điểm cầu của huyện. 
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- Thành phần, số lượng thanh niên trực tiếp tham gia đối thoại gồm: Bí thư 

Đoàn cấp xã; đại diện các thành phần thanh niên trên địa bàn huyện (thanh niên là 

cán bộ, công chức, viên chức, bộ đội xuất ngũ; thanh niên chưa có việc làm..., học 

sinh lớp 12 các trường Trung học phổ thông).                                                                                 

3. Văn phòng HĐND và UBND huyện: Phối hợp với Phòng Nội vụ, Huyện 

đoàn chuẩn bị tốt các điều kiện: Phòng họp trực tuyến, ma két, âm thanh, ánh sáng, 

nước uống, Internet kết nối với điểm cầu của tỉnh để phục vụ buổi đối thoại trực 

tuyến tại điểm cầu của huyện.  

4. Các cơ quan, đơn vị liên quan: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, sắp xếp 

tham dự buổi đối thoại (theo giấy mời). Đồng thời, theo chức năng, nhiệm vụ, 

chuẩn bị nội dung, số liệu thuộc lĩnh vực quản lý của đơn vị và kịp thời phối hợp 

giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của thanh niên để phục vụ buổi đối thoại 

(nếu có).  

5. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Chỉ đạo cán bộ chuyên môn phối hợp với Đoàn thanh niên cấp xã tổ chức 

thông tin, phổ biến cho đoàn viên, thanh niên trên địa bàn biết và tham dự (số 

lượng ĐVTN tham dự tại điểm cầu ở huyện theo chỉ tiêu phân bổ của Huyện đoàn). 

- Chuẩn bị nội dung trao đổi hoặc xem xét, giải quyết theo thẩm quyền đối với 

các nội dung thuộc thẩm quyền của cấp xã. 

*Lưu ý: Thời gian tổ chức đối thoại dự kiến 01 buổi tổ chức ngày 24/3/2023 

(Thời gian và địa điểm tổ chức trực tuyến tại điểm cầu ở huyện sẽ có thông báo cụ thể 

sau khi UBND tỉnh có lịch đối thoại trực tiếp chính thức tại điểm cầu của tỉnh). 

 Đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                                                                   

- Thường trực Huyện ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND huyện (b/c);  

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Như trên; 

- Trang thông tin điện tử huyện (đăng tải); 

- Lưu: VT, NV.                          

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Chí Tường 
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