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KẾ HOẠCH
Tổ chức đối thoại giữa chính quyền với thanh niên năm 2021
Thực hiện Công văn số 92/SNV-XDCQ&CTTN ngày 15/01/2021 của Sở
Nội vụ về việc tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo với thanh niên năm 2021, Sở
Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch đối thoại giữa chính quyền với thanh
niên năm 2021 tại các đơn vị, trường học và Hội nghị đối thoại giữa Lãnh đạo
Sở Giáo dục và Đào tạo với thanh niên ngành Giáo dục năm 2021, cụ thể như
sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Trao đổi, giải đáp các đề xuất, kiến nghị của thanh niên trong ngành giáo
dục; tạo điều kiện để thanh niên đề xuất các nội dung, nhiệm vụ, các giải pháp
phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng và các vấn đề thanh
niên quan tâm tại các đơn vị, trường học và địa phương.
- Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng; những vướng mắc khó khăn của thanh
niên và giải quyết những vấn đề đặt ra của thanh niên tại các đơn vị, trường học.
2. Yêu cầu
Trong tình hình dịch Covid-19 vẫn còn đang diễn biến phức tạp, Đối thoại
giữa chính quyền với thanh niên năm 2021 phải được tổ chức trang trọng, thiết
thực, nghiêm túc, thân thiện, hiệu quả, tránh gây lãng phí và phải bảo đảm an
toàn.
II. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG
1. Đối thoại giữa chính quyền với thanh niên tại các đơn vị, trường
học
1.1. Về công tác tổ chức
Các đơn vị, trường học thành lập hoặc củng cố, kiện toàn Ban Tổ chức đối
thoại của đơn vị với thành phần gồm: đại diện Chi bộ, Lãnh đạo đơn vị, Công
đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các bộ phận liên quan đến công tác thanh
niên, trong đó Thủ trưởng đơn vị làm Trưởng ban, Đoàn thanh niên và bộ phận
liên quan đến công tác thanh niên làm thường trực.
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1.2. Thời gian tổ chức đối thoại với thanh niên
Các đơn vị, trường học tổ chức đối thoại giữa chính quyền với thanh niên
vào 01 buổi, thời gian từ ngày 08/3 đến ngày 16/3/2021.
1.3. Nội dung đối thoại
Các đơn vị, trường học tổ chức đối thoại với thanh niên cần tập trung vào
các vấn đề sau:
- Chủ trương, cơ chế, chính sách pháp luật liên quan đến thanh niên;
- Hoạt động của các cơ quan, tổ chức liên quan đến thanh niên;
- Những nội dung thuộc thẩm quyền hoặc kiến nghị với cơ quan có thẩm
quyền giải quyết các kiến nghị của thanh niên thông qua hoạt động đối thoại;
- Vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong học tập, lao động, rèn luyện,
tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc;
- Những kiến nghị, đề xuất của thanh niên;
- Những vấn đề liên quan đến thanh niên.
1.4. Hình thức tổ chức
Tổ chức trao đổi, giải đáp trực tiếp các đề xuất, kiến nghị của đại diện
thanh niên hoặc toàn thể thanh niên của đơn vị, trong buổi đối thoại, cần tổ chức
trang trọng, nghiêm túc, thân thiện, hiệu quả, tránh gây lãng phí.
1.5. Kinh phí tổ chức
Kinh phí tổ chức đối thoại do các đơn vị, trường học tự cân đối trong kinh
phí hoạt động của đơn vị.
1.6. Báo cáo kết quả thực hiện
Các đơn vị, trường học báo cáo kết quả đối thoại, đề xuất các nội dung
liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên của đơn vị mình về Sở Giáo dục
và Đào tạo (qua Văn phòng Sở) bằng văn bản trước ngày 17/3/2021.
2. Hội nghị đối thoại giữa Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo với thanh
niên ngành Giáo dục năm 2021
2.1. Hình thức tổ chức
- Ban Giám đốc, Lãnh đạo các phòng, ban thuộc cơ quan Sở Giáo dục và
Đào tạo trao đổi, giải đáp trực tiếp các đề xuất, kiến nghị của thanh niên tại buổi
đối thoại.
- Kết luận của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo về đối thoại với thanh
niên ngành Giáo dục năm 2021.
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2.2. Nội dung đối thoại
- Đối thoại trực tiếp về các ý kiến, đề xuất, nội dung, nhiệm vụ, giải pháp
mà các đại biểu thanh niên đã nêu tại các cuộc đối thoại tại các đơn vị, trường
học thuộc thẩm quyền cấp Sở Giáo dục và Đào tạo và những ý kiến, đề xuất mới
tại Hội nghị, theo một số nội dung định hướng sau:
+ Các nội dung, nhiệm vụ trọng tâm, các phong trào Đoàn quan trọng của
tuổi trẻ liên quan đến công tác phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh,
vấn đề sáng tạo khởi nghiệp, các chính sách hỗ trợ thanh niên lập nghiệp;
+ Các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác quản lý nhà
nước về thanh niên;
+ Giải pháp nhằm tạo điều kiện để thanh niên góp phần quảng bá hình
ảnh, con người Khánh Hòa trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần
thứ XVIII và Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
- Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo và những vấn đề liên
quan, có tính thời sự khác mà thanh niên, học sinh quan tâm như: phòng, chống
dịch bệnh Covid-19, bạo lực học đường, vấn đề dạy thêm học thêm, phòng
chống tai nạn thương tích, đuối nước, an toàn giao thông, tư vấn tâm lý, …
2.3. Thời gian và địa điểm tổ chức
- Thời gian: 01 buổi, dự kiến vào cuối tháng 3/2021.
- Địa điểm: tại thành phố Nha Trang (sẽ có thông báo sau).
2.4. Thành phần tham dự
a) Chủ trì
- Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Lãnh đạo các phòng, ban thuộc cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo.
b) Đại biểu mời
- Đại diện Lãnh đạo tỉnh đoàn Khánh Hòa.
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Trưởng phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thị xã, thành phố.
- Báo Khánh Hòa, Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hoà.
c) Đại biểu triệu tập
- Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các đơn vị trực thuộc Sở.
- Đại biểu thanh niên các đơn vị trực thuộc Sở: 10 người / đơn vị.
- Đại biểu thanh niên các phòng giáo dục và đào tạo: 10 người / đơn vị.
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Văn phòng Sở
- Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban thuộc cơ quan Sở Giáo dục và Đào
tạo xây dựng kế hoạch, tổ chức buổi đối thoại giữa Lãnh đạo Sở với thanh niên
học sinh ngành giáo dục năm 2021 tại thành phố Nha Trang; đôn đốc các đơn vị
trường học toàn ngành triển khai thực hiện đối thoại theo kế hoạch.
- Tuyên truyền việc tổ chức đối thoại giữa Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào
tạo với thanh niên học sinh ngành giáo dục năm 2021; tham mưu lãnh đạo Sở
thành phần, số lượng đại biểu tham dự hội nghị đối thoại giữa Lãnh đạo Sở với
thanh niên, bố trí lịch đối thoại với thanh niên và phát hành giấy mời đại biểu dự
đối thoại; xây dựng kịch bản đối thoại và dự trù kinh phí thực hiện.
- Chuẩn bị nội dung, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị đề xuất của thanh
niên các đơn vị, trường học báo cáo Sở Nội vụ và Ủy ban nhân dân tỉnh theo
quy định.
2. Các phòng thuộc Sở
Phối hợp với Văn phòng Sở giải quyết các kiến nghị, đề xuất của đoàn
viên, thanh niên tại các đơn vị, trường học theo thẩm quyền giải quyết của mình.
3. Các phòng giáo dục và đào tạo, các đơn vị trực thuộc
- Chỉ đạo các đơn vị, trường học tổ chức đối thoại giữa chính quyền với
thanh niên theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Cử đại biểu tham dự Hội nghị đối thoại giữa Lãnh đạo Sở Giáo dục và
Đào tạo với thanh niên; tổng hợp, báo cáo kết quả đối thoại, đề xuất các nội
dung liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên của đơn vị về Sở Giáo dục
và Đào tạo (qua Văn phòng Sở, email: lxde@khanhhoa.edu.vn) trước ngày
17/3/2021.
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các phòng giáo dục và đào tạo (chỉ đạo
các đơn vị trực thuộc), các đơn vị trực thuộc Sở nghiêm túc triển khai thực hiện
và báo cáo đúng thời gian quy định./.
Nơi nhận:
- Bộ GDĐT (VBĐT- để b/cáo);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (để b/cáo);
- UBND tỉnh (VBĐT- để b/cáo);
- Sở Nội vụ (VBĐT- để b/cáo);
- Lãnh đạo Sở GDĐT (VBĐT-để b/cáo);
- Các phòng GDĐT, đơn vị trực thuộc Sở;
- Các phòng thuộc cơ quan Sở;
- Website Sở;
- Lưu: VT, VP.
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