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Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã  

tại Hội nghị đối thoại với thanh niên năm 2022 
 

 

Thực hiện Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy 

định về đối thoại với thanh niên; Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 28/6/2022 của 

UBND xã Vũ Muộn về việc tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND xã 

với thanh niên xã Vũ Muộn năm 2022. Ngày 29/7/2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã 

đã chủ trì hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND xã với thanh niên xã Vũ Muộn năm 

2022 với chủ đề “Thanh niên xã Vũ Muộn với chuyển đổi số, phát triển kinh tế số”.  

Tại buổi đối thoại có 8 lượt phát biểu với 8 ý kiến, kiến nghị, đề xuất của đại 

diện thanh niên trên địa bàn xã. Các ý kiến, kiến nghị của thanh niên cơ bản tập 

trung vào nhóm vấn đề: Hỗ trợ chính sách để thanh niên phát triển kinh tế; giải 

quyết việc làm; tổ công nghệ cộng đồng; cơ chế quản lý, xử phạt đối với tình trạng 

gian lận trên sàn thương mại điện tử… đồng chí Chủ tịch UBND xã ghi nhận và 

đánh giá cao những ý kiến, kiến nghị, đề xuất của thanh niên, khẳng định đây đều 

là những ý kiến rất chính đáng và nhấn mạnh thanh niên phải tự học, đi đầu, sáng 

tạo, nòng cốt trong chuyển đổi số. 

Sau khi nghe các ý kiến, kiến nghị của thanh niên, đồng chí Đinh Như Hiếu 

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã kết luận hội nghị đối thoại, cụ thể như 

sau: 

1. Hội nghị đối thoại với thanh niên năm 2022 đã được diễn ra trên tinh thần 

thẳng thắn, cởi mở, xây dựng và dân chủ, với sự tích cực hưởng ứng, tham gia đối 

thoại của đoàn viên thanh niên và đảm bảo các quy định về phòng chống dịch Covid-

19. Hội nghị được nghe 8 lượt phát biểu với 8 ý kiến, kiến nghị của đoàn viên thanh 

niên liên quan đến chủ để đối thoại và được trả lời theo hướng bám sát các quy định 

của pháp luật, cơ chế, chính sách và tình hình thực tế tại xã. Thông qua nội dung trả 

lời, giải đáp, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã đã thông tin các chủ trương, quan điểm, cơ 

chế, chính sách đã làm, đang làm và một số chính sách sẽ làm để đoàn viên thanh niên 

tiếp cận và vận dụng trong quá trình triển khai phát triển kinh tế số và chuyển đổi số. 

 2. Đề nghị Đoàn thanh niên xã cần nghiên cứu Nghị quyết, Chương trình 

công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị 

quyết, Chương trình công tác toàn khóa của cấp ủy để có phương hướng, nhiệm 

vụ, bước đi và cách làm phù hợp, lựa chọn những nội dung, việc làm để tham mưu 

tổ chức triển khai thực hiện, nhất là thanh niên phải thể hiện vai trò xung kích, đi 
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đầu trong xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số; tích cực tham gia xây 

dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phối hợp với Ủy 

ban nhân dân xã trong việc tổ chức chương trình đối thoại với thanh niên trên địa 

bàn theo quy định. 

3. Đoàn viên thanh niên là lực lượng đi đầu, năng động sáng tạo và cần 

gương mẫu, nhiệt huyết, trí tuệ trong việc triển khai chủ trương của Đảng, chính 

sách pháp luật của Nhà nước và mạnh dạn đổi mới đi đầu để phát triển kinh tế - xã 

hội tại địa phương. Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về các chương 

trình hành động như: chương trình đồng hành với thanh niên trong phong trào thi 

đua chuyển đổi số, thanh niên xung kích trong hoạt động chuyển đổi số; thúc đẩy 

chuyển đổi số theo từng lĩnh vực, đặc biệt là ngành nông nghiệp và du lịch. 

4. Công chức phụ trách công tác quản lý nhà nước về thanh niên và bí thư 

đoàn thanh niên tiếp tục nghiên cứu các ý kiến, trao đổi của đoàn viên thanh niên 

để thông tin cách đầy đủ hơn về các cơ chế, chính sách, tạo điều kiện cho thanh 

niên khởi nghiệp, lập nghiệp. Làm tốt công tác quản lý nhà nước về thanh niên. 

Đồng thời, tiếp tục tham mưu cho Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân 

xã triển khai các cơ chế, chính sách phù hợp với quy định của pháp luật để tạo điều 

kiện cho thanh niên phát triển kinh tế - xã hội, chuyển đổi số trên địa bàn xã. 

Trên đây là Thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vũ Muộn  

tại Hội nghị đối thoại với thanh niên năm 2022./. 
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Gửi bản điện tử: 

- Phòng Nội vụ huyện BT; 
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- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã; 
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Trạm y tế, Trường học trên địa bàn xã; 

- Trang TTĐT xã; 
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