
 

BỘ NỘI VỤ 
 

Số:          /KH-BNV 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                 Hà Nội, ngày        tháng 02 năm 2023 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội nghị đối thoại của Thủ tướng Chính phủ  

với thanh niên năm 2023 

  

Căn cứ Luật Thanh niên số 57/2020/QH14 ngày 16 tháng 6 năm 2020;  

Căn cứ Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2021 của Chính 

phủ quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực 

hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi; 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đồng ý tổ chức Hội 

nghị đối thoại của Thủ tướng Chính phủ với thanh niên năm 2023 tại Văn bản số 

507/VPCP-QHĐP ngày 31/01/2023 của Văn phòng Chính phủ; 

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Kế 

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

2023 (sau đây gọi tắt là Hội nghị đối thoại), cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

a) Thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về 

đối thoại với thanh niên; 

b) Nắm bắt tình hình; lắng nghe những kiến nghị, đề xuất, nguyện vọng của 

thanh niên để kịp thời chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ những tồn tại, hạn chế, những 

khó khăn, vướng mắc liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên 

trong quá trình xây dựng, triển khai thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước 

đối với thanh niên trong giai đoạn hiện nay; 

c) Phổ biến rộng rãi tới thanh niên những chủ trương của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước nhằm thực hiện mục tiêu phát triển thanh niên. 

2. Yêu cầu 

a) Thực hiện đúng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước 

trong tổ chức thực hiện đối thoại với thanh niên; 

b) Nội dung trao đổi, đối thoại bảo đảm công khai, minh bạch, thực chất, 

hiệu quả, phù hợp với nhu cầu thực tế và nguyện vọng của thanh niên; 

c) Công tác tổ chức bảo đảm an toàn, tiết kiệm, hiệu quả và thực hiện nghiêm 

các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định hiện hành. 
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II. CHỦ ĐỀ, HÌNH THỨC, NỘI DUNG ĐỐI THOẠI 

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

kỷ nguyên 4.0 

2. Hình thức đối thoại 

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

hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. 

3. Nội dung 

a) Việc triển khai, thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước đối với thanh niên. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan 

nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên. 

b) Chính sách của Nhà nước trong việc xây dựng và phát triển nguồn nhân 

lực trẻ chất lượng cao. 

c) Vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong học tập, lao động, tham gia phát 

triển kinh tế - xã hội, đáp ứng cơ hội và thách thức trong kỷ nguyên 4.0. 

d) Những kiến nghị, đề xuất của thanh niên và định hướng giải quyết các kiến 

nghị, đề xuất. 

4. Chương trình Hội nghị đối thoại 

a) Đón tiếp đại biểu 

b) Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu 

c) Phóng sự tổng quan với chủ đề “Xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng 

cao đáp ứng kỷ nguyên 4.0” (từ 8 - 10 phút) 

d) Mời Thủ tướng Chính phủ và đại diện các bộ, cơ quan trung ương trả lời, 

giải đáp những kiến nghị, đề xuất của thanh niên theo nhóm vấn đề (có clip khoảng 

2 - 3 phút minh họa và dẫn dắt cho mỗi nhóm vấn đề) 

đ) Phát biểu của Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ 

Chí Minh (tiếp thu và cảm ơn). 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

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

2. Địa điểm  

a) Điểm cầu trực tiếp: tại trụ sở Văn phòng Chính phủ; địa chỉ: số 01 Hoàng 

Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội. 

b) Điểm cầu trực tuyến: tại trụ sở Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản 

Hồ Chí Minh và 63 Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

IV. THÀNH PHẦN THAM DỰ 

1. Chủ trì Hội nghị đối thoại: Thủ tướng Chính phủ. 
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2. Thành phần tham dự 

a) Điểm cầu trực tiếp tại Văn phòng Chính phủ: khoảng 500 người, gồm: 

- Đại diện lãnh đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và 

các cơ quan liên quan ở Trung ương; 

- Đại diện lãnh đạo một số ban của Đảng: Ban Tổ chức Trung ương; Ban 

Dân vận Trung ương; Ban Tuyên giáo Trung ương; Văn phòng Trung ương; 

- Đại diện lãnh đạo một số Ủy ban của Quốc hội: Ủy ban Văn hóa - Giáo 

dục; Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Ủy ban Xã hội; 

- Đại diện lãnh đạo Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương 

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Trung 

ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Trung ương Hội Sinh viên Việt 

Nam; Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và các tổ chức thành viên; 

- Đại biểu thanh niên: khoảng 400 đại biểu đại diện cho thanh niên là công 

chức, viên chức; lực lượng vũ trang; doanh nhân trẻ; công nhân; học sinh, sinh 

viên; nông thôn; đô thị; dân tộc thiểu số; tín đồ tôn giáo; khuyết tật;  

- Các cơ quan thông tấn, báo chí của trung ương và Hà Nội.  

b) Điểm cầu trực tuyến tại trụ sở Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ 

Chí Minh: gồm đại diện đoàn khối và thanh niên quân đội, công an, khối các cơ 

quan Trung ương và khối doanh nghiệp Trung ương. 

c) Điểm cầu trực tuyến tại 63 Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ 

quan chuyên môn. 

- Thường trực Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh 

niên và Hội Sinh viên cấp tỉnh. 

- Đại diện thanh niên: tối thiểu 30 đại biểu (Tùy theo điều kiện thực tế tại địa 

phương, có thể triệu tập nhiều hơn). 

- Đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí địa phương. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng Chính phủ 

a) Phối hợp với Bộ Nội vụ, Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí 

Minh đăng tải Kế hoạch đối thoại và Thông báo kết luận đối thoại trên Cổng thông 

tin điện tử Chính phủ theo quy định; chuẩn bị nội dung, kịch bản điều hành, 

chương trình Hội nghị đối thoại. 

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản 

Hồ Chí Minh trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Thông báo kết luận đối thoại 

theo quy định. 
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c) Mời đại biểu, khách mời tham dự Hội nghị đối thoại. 

d) Bảo đảm việc kết nối trực tuyến Hội nghị đối thoại với điểm cầu tại trụ sở 

Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và điểm cầu tại Ủy ban 

nhân dân 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

đ) Chuẩn bị các điều kiện cần thiết và bố trí kinh phí tổ chức Hội nghị tại trụ 

sở Văn phòng Chính phủ, gồm: In tài liệu Hội nghị, công tác hậu cần, an ninh, y 

tế, trang trí, khánh tiết,… và các nội dung liên quan. 

2. Bộ Nội vụ 

a) Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Trung ương Đoàn Thanh niên 

Cộng sản Hồ Chí Minh 

-  Đăng tải Kế hoạch đối thoại và Thông báo kết luận đối thoại của Thủ tướng 

Chính phủ trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Cổng thông tin của Bộ Nội vụ 

và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh theo quy định. 

- Thành lập Ban Tổ chức Hội nghị đối thoại và phân công nhiệm vụ cụ thể 

cho các thành viên. Trong đó: 

+ Trưởng ban Tổ chức là Thứ trưởng Bộ Nội vụ; 

+ Phó Trưởng ban Tổ chức là Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên 

Cộng sản Hồ Chí Minh và Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ; 

+ Thành viên Ban Tổ chức: Lãnh đạo các Vụ, đơn vị liên quan thuộc Bộ Nội vụ, 

Văn phòng Chính phủ và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. 

- Chuẩn bị nội dung, kịch bản điều hành, chương trình Hội nghị đối thoại.  

b) Phối hợp với Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chuẩn 

bị các nhóm câu hỏi, kiến nghị, đề xuất của thanh niên đảm bảo rõ ràng, chính 

xác, sát với nhu cầu thực tiễn của thanh niên. 

c) Chủ trì hoặc phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung trả 

lời kiến nghị, đề xuất của thanh niên theo chức năng, nhiệm vụ được giao gửi Văn 

phòng Chính phủ để tổng hợp, phục vụ Hội nghị đối thoại. 

d) Tham dự và trao đổi, giải đáp các ý kiến, kiến nghị, đề xuất của thanh niên 

tại Hội nghị đối thoại theo phân công của Thủ tướng Chính phủ. 

đ) Chủ trì xây dựng phóng sự tổng quan với chủ đề “Xây dựng nguồn nhân lực 

trẻ chất lượng cao đáp ứng kỷ nguyên 4.0” (thời lượng không quá 10 phút) và các 

clip minh họa theo nhóm vấn đề đối thoại (thời lượng mỗi clip khoảng 2 - 3 phút).  

g) Chuẩn bị các điều kiện cần thiết theo phân công và bố trí kinh phí tổ chức 

Hội nghị, gồm: Họp Ban Tổ chức chuẩn bị hội nghị; xây dựng phóng sự tổng 

quan, các clip minh họa theo vấn đề đối thoại, kịch bản điều hành, thuê người dẫn 

chương trình,... và các nội dung liên quan. 



5 

 

 

3. Các bộ, cơ quan trung ương gồm: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 

Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Y tế; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Thông tin 

và Truyền thông; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Xây 

dựng; Bộ Ngoại giao; Ủy ban Dân tộc; Ngân hàng Chính sách xã hội: 

a) Tham gia cùng Thủ tướng Chính phủ trả lời, giải đáp các kiến nghị, đề 

xuất của thanh niên tại Hội nghị đối thoại. 

b) Chủ trì chuẩn bị nội dung trả lời kiến nghị, đề xuất của thanh niên theo 

chức năng, nhiệm vụ được giao và gửi văn bản trả lời về Bộ Nội vụ trước ngày 

06/3/2023 để tổng hợp, gửi Văn phòng Chính phủ. 

c) Trả lời, giải đáp bằng văn bản những ý kiến của thanh niên theo Thông 

báo kết luận đối thoại của Thủ tướng Chính phủ (nếu có). 

4. Các bộ, cơ quan có liên quan: 

a) Tham dự và trao đổi, giải đáp những kiến nghị, đề xuất của thanh niên tại 

Hội nghị đối thoại theo phân công của Thủ tướng Chính phủ. 

b) Trả lời, giải đáp bằng văn bản những ý kiến của thanh niên theo Thông 

báo kết luận đối thoại của Thủ tướng Chính phủ (nếu có). 

5. Đề nghị Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ 

- Rà soát, tổng hợp nhu cầu, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất và chuẩn bị câu hỏi 

của thanh niên theo nhóm vấn đề gửi Bộ Nội vụ để phục vụ Hội nghị đối thoại. 

- Triệu tập đại biểu thanh niên dự Hội nghị đối thoại tại trụ sở Văn phòng 

Chính phủ và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh theo thành 

phần nêu tại điểm a và điểm b khoản 2 mục IV Kế hoạch này. 

- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết và bảo đảm kinh phí tổ chức Hội nghị tại 

trụ sở Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. 

b) Phối hợp với Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ chuẩn bị công tác tổ chức 

Hội nghị, nội dung, kịch bản điều hành và chương trình Hội nghị đối thoại; tổng 

hợp ý kiến phát biểu của thanh niên tại Hội nghị đối thoại. 

c) Chủ trì, phối hợp với Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam chuẩn bị 

nội dung trao đổi, thông tin với thanh niên về các vấn đề thanh niên quan tâm 

thuộc trách nhiệm của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. 

d) Đăng tải Kế hoạch đối thoại và Thông báo kết luận đối thoại trên Cổng thông 

tin điện tử Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh theo quy định. 

6. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

a) Phối hợp với Văn phòng Chính phủ chuẩn bị công tác tổ chức, kết nối trực 

tuyến Hội nghị đối thoại. 
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b) Mời đại biểu tham gia Hội nghị đối thoại tại điểm cầu trực tuyến theo 

thành phần nêu tại điểm c khoản 2 mục IV Kế hoạch này. 

c) Thông tin đến thanh niên kết quả trả lời kiến nghị, đề xuất của thanh niên 

theo Thông báo kết luận đối thoại của Thủ tướng Chính phủ. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại của Thủ tướng Chính phủ 

với thanh niên năm 2023, đề nghị các bộ, cơ quan trung ương và Ủy ban nhân dân 

các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức triển khai bảo đảm mục đích, 

yêu cầu đề ra. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về 

Bộ Nội vụ để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết./.  

 
Nơi nhận: 
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ  

   (để báo cáo); 

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Ban Dân vận Trung ương; 

- Văn phòng Chính phủ (để phối hợp thực hiện); 

- Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (để phối hợp  

  thực hiện); 

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán nhà nước; 

- Cổng thông tin điện tử Chính phủ; Cổng thông tin của 

Bộ Nội vụ và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh   

(để đăng tải); 

- Lưu: VT, CTTN. 

BỘ TRƯỞNG 
 

 

 

 

 
 

 

Phạm Thị Thanh Trà 

 


		2023-02-19T10:01:55+0700
	Phạm Thị Thanh Trà
	VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-02-19T16:47:58+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Bộ Nội vụ<bonoivu@moha.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-02-19T16:48:59+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Bộ Nội vụ<bonoivu@moha.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-02-19T16:49:25+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Bộ Nội vụ<bonoivu@moha.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




