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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Đảng ủy khối các cơ quan 

và doanh nghiệp tỉnh với cán bộ, đoàn viên, thanh niên khối  

năm 2022 

------- 

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 

Đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh năm 2022 của Ban Chấp 

hành Đoàn khối các cơ quan.  

Được sự thống nhất của Thường trực Đảng ủy khối. Ban Thường vụ Đoàn 

khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức hội nghị gặp 

gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh với 

cán bộ, đoàn viên, thanh niên khối năm 2022, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo Đảng ủy khối các cơ quan và 

doanh nghiệp tỉnh với cán bộ, đoàn viên, thanh niên khối (sau đây gọi tắt là Hội 

nghị đối thoại) là nơi tạo điều kiện cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong Khối 

biết về những chủ trương, chính sách của tỉnh đối với công tác chăm lo, phát 

triển thanh niên trong giai đoạn hiện nay, đồng thời tạo điều kiện để thanh niên 

bày tỏ những tâm tư, nguyện vọng, những kiến nghị, đề xuất liên quan đến việc 

thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển thanh niên trên địa bàn tỉnh Trà 

Vinh năm 2022.  

 2. Thông qua Hội nghị đối thoại này, lãnh đạo Đảng ủy kịp thời lãnh đạo, 

chỉ đạo các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc thực hiện, giải quyết những khó khăn, 

vướng mắc liên quan đến chính sách chăm lo, phát triển thanh niên trong giai 

đoạn hiện nay; đề ra những phương hướng, giải pháp khắc phục trong thời    

gian tới. 

3. Hội nghị đối thoại cần tổ chức trang trọng, tiết kiệm và hiệu quả, đảm 

bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

II. CHỦ ĐỀ: “Khát vọng của Tuổi trẻ Đoàn khối dựng xây đất nước, 

phồn vinh, hạnh phúc” 

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC 

1. Nội dung 
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Hội nghị đối thoại tập trung vào việc thông tin, giải đáp những ý kiến thắc 

mắc, đề xuất và kiến nghị của cán bộ, đoàn viên, thanh niên học sinh, sinh viên 

có liên quan trực tiếp đến các nhóm vấn đề: Công tác cán bộ Đoàn; Công tác đào 

tạo bồi dưỡng đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; Công tác tuyên 

truyền, giáo dục của đoàn hiện nay; Việc tổ chức các hoạt động phong trào của 

Đoàn tại đơn vị; việc quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn 

vị, doanh nghiệp về thời gian, kinh phí cho đoàn hoạt động; các chủ trương 

chính sách của Đảng và nhà nước đối với tổ chức Đoàn trong thời gian tới; 

những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống của đoàn viên thanh niên trong 

lĩnh vực việc làm, các chính sách liên quan đến thanh niên...  

2. Hình thức tổ chức 

Hội nghị đối thoại tổ chức theo hình thức tọa đàm và đối thoại trực tiếp. 

Đoàn viên, thanh niên trực tiếp đặt câu hỏi với lãnh đạo Đảng ủy và Đoàn cấp 

trên để giải đáp. 

III. CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ, THÀNH PHẦN ĐẠI BIỂU 

1. Chủ trì hội nghị đối thoại 

- Mời Đại diện Thường trực Đảng ủy Khối. 

- Thường trực Đoàn khối. 

2. Thành phần, số lƣợng đại biểu: Khoảng 60 đại biểu 

- Thường trực Tỉnh đoàn. 

- Thường trực Đảng ủy khối. 

- Các đồng chí Ủy viên thường vụ Đảng ủy khối. 

- Các đồng chí nguyên Bí thư Đoàn khối. 

- Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn khối. 

- Bí thư hoặc Phó Bí thư Đoàn cấp cơ sở. 

- Phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh, Báo Trà Vinh. 

3. Thời gian, địa điểm 

- Thời gian: 01 buổi, bắt đầu lúc 14h00 ngày 10/8/2022 (Thứ Tư). 

- Địa điểm: Dự kiến tổ chức tại Hội trường Đảng ủy khối. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đoàn khối  

Xây dựng, triển khai kế hoạch đến các cơ sở đoàn trực thuộc, chuẩn bị các 

điều kiện, cơ sở vật chất tổ chức hội nghị đảm bảo. Chỉ đạo các cơ sở Đoàn trực 

tổ chức lấy ý kiến, đặt câu hỏi của cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên trước khi 

tham gia Hội nghị đối thoại. 

- Phân bổ lực lượng tham dự; Xây dựng chương trình, kịch bản, nội dung 

chi tiết; điều hành chương trình đối thoại.  
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- Tập hợp, tổng hợp các câu hỏi của đoàn viên, thanh niên gửi về Ban 

Thường vụ Đảng ủy khối chuẩn bị trả lời trước hội nghị.  

2. Các cơ sở Đoàn trực thuộc 

- Triển khai kế hoạch này đến toàn thể cán bộ, đoàn viên thanh niên nắm, 

và đặt câu hỏi liên quan đến tình hình công tác Đoàn hiện nay. 

- Chi đoàn cơ sở: Mỗi đơn vị đặt ít nhất 01 câu hỏi. 

- Đoàn cơ sở: Mỗi đơn vị đặt ít nhất 03 câu hỏi. 

Nội dung được quy định tại mục 1, phần III, các đơn vị đặt câu hỏi phải 

ngắn gọn, đảm bảo đúng nội dung trọng tâm, chú trọng vào thực trạng hiện nay 

công tác đoàn hiện nay tại đơn vị, gửi về Văn phòng Đoàn khối trƣớc ngày 

25/7/2022. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Đảng ủy 

khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh với cán bộ, đoàn viên, thanh niên khối 

năm 2022. 

 
 

Nơi nhận:  
- Đ/c Võ Minh Nhựt – PBT TT Tỉnh đoàn (b/c);  

- Đ/c Phạm Phước Trãi – Phó Bí thư ĐUK (b/c); 

- TT Đảng ủy khối (b/c); 

- Các ban chuyên môn ĐUK (nắm);  

- Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn (b/c); 

- BCH Đoàn khối (b/c); 

- Các cơ sở Đoàn trực thuộc (t/h); 

- Lưu: VT. 

TM. BAN THƢỜNG VỤ 

BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trọng Nhân 

 


