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THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị đối thoại  

giữa Chủ tịch UBND huyện với cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên 

trên địa bàn huyện Chi Lăng năm 2022 
 

 

 

Thực hiện Luật Thanh niên ngày 16/6/2020; Nghị định số 13/2021/NĐ-CP 

ngày 01/3/2021 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.  

Ngày 31/3/2022, Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì Hội nghị đối thoại với 

cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện Chi Lăng năm 2022 với 

chủ đề “Thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”. Tham dự Hội nghị có đồng chí Vi 

Nông Trường, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện, Chủ trì Hội nghị, có 

đồng chí Ngô Quang Trung, UV BTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch HĐND huyện 

(đồng chủ trì); đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam huyện, Ban Tổ chức Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy, Ban Tuyên 

giáo Huyện ủy, Huyện đoàn Chi Lăng; Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự 

huyện, lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, Trung tâm Văn 

hóa, Thể thao và Truyền thông, Trung tâm Viễn thông Chi Lăng, Bưu điện 

huyện, Viettel Chi Lăng, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, 

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Chi 

Lăng, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và đại diện đoàn viên, thanh niên tiêu biểu 

một số cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang.  

Sau khi xem 02 phóng sự (Tình hình phát triển kinh tế - xã hội quý I, nhiệm 

vụ quí II năm 2022 và phóng sự Thanh niên huyện Chi Lăng với khởi nghiệp, lập 

nghiệp), Hội nghị đã tiếp nhận 16 kiến nghị, đề xuất của đại diện thanh niên: 

Trường Trung học phổ thông Chi Lăng, Trường Trung học phổ thông Hòa Bình, 

xã Chiến Thắng, xã Thượng Cường, xã Gia Lộc, xã Bằng Mạc, xã Chi Lăng, xã 

Hữu Kiên, xã Vạn Linh, xã Quan Sơn và thị trấn Đồng Mỏ. Các ý kiến, kiến nghị 

của thanh niên cơ bản tập trung vào nhóm vấn đề về chính sách hỗ trợ vay vốn, 

đào tạo nghề, việc làm cho thanh niên về phát triển kinh tế, khởi nghiệp, lập 

nghiệp và các giải pháp nhằm nâng cấp cơ sở hạ tầng thông tin, phát triển các sàn 

thương mại điện tử…; 

Tại Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị 

liên quan đã trao đổi, giải đáp làm rõ các ý kiến, kiến nghị, đề xuất cũng như 

những tâm tư, nguyện vọng của thanh niên (chi tiết tại phụ lục kèm theo). 
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Để tiếp tục xây dựng phát triển đội ngũ thanh niên huyện Chi Lăng mạnh 

về thể chất và trí tuệ, năng động, sáng tạo, là lực lượng nòng cốt, có tiềm năng to 

lớn, đã và đang giữ vai trò quan trọng trong quá trình phát triển hiện nay và tương 

lai, đồng thời để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội 

Đảng bộ huyện khóa XXIII, Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện, Chủ tịch 

UBND huyện yêu cầu cấp ủy, chính quyền và đội ngũ thanh niên huyện Chi Lăng 

quan tâm tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: 

1. Các cơ quan quản lý nhà nước phải nghiêm túc tiếp thu những ý kiến, 

kiến nghị của thanh niên, từ đó nghiên cứu, đề xuất những giải pháp, dự án, đề án 

phát triển thanh niên trong giai đoạn mới; quan tâm hỗ trợ, thúc đẩy thanh niên 

sáng tạo đổi mới, áp dụng chuyển đổi số, kinh tế số vào tất cả các lĩnh vực trong 

bối cảnh sự tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi 

số hiện nay. Tập trung đào tạo thanh niên trở thành lực lượng lao động chất lượng 

cao, đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới. Hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa vẫn là xu thế 

lớn, sẽ tạo ra thị trường thương mai, dịch vụ toàn cầu, công dân toàn cầu. Cần 

phải động viên, hỗ trợ thanh niên học tập, nâng cao trình độ học vấn, chuyên 

môn, nghề nghiệp; nâng cao năng lực hội nhập. 

2. Cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là tổ chức Đoàn cần tăng cường tuyên 

truyền, giáo dục bằng nhiều hình thức, phương tiện để thanh niên nâng cao nhận 

thức, hiểu sâu sắc về chủ trương, đường lối, mục tiêu lý tưởng của Đảng; bảo vệ 

nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; 

đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đến các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế 

hệ trẻ nhằm nâng cao cảnh giác, khả năng chủ động đấu tranh phản bác những 

quan điểm sai trái, thù địch trên internet. Từ đó, củng cố niềm tin của thanh niên 

vào sự lãnh đạo của Đảng và tích cực, xung kích đi đầu thực hiện các chủ trương, 

đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

3. Đề nghị các tổ chức Đoàn trên địa bàn huyện phải thực sự đổi mới trong 

công tác vận động, tập hợp, đoàn kết, định hướng cho thế hệ trẻ của Huyện nhà, 

nhất là phương thức tổ chức các phong trào, nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh 

của thanh niên, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, 

đồng thời, giáo dục, bồi đắp cho đoàn viên, thanh niên truyền thống cách mạng, 

hình thành những phẩm chất tốt đẹp của thế hệ trẻ như: có tinh thần yêu nước, 

lòng tự hào, tự tôn dân tộc, có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí, khát vọng 

vươn lên; ham học hỏi, cầu tiến bộ, có tri thức, tự tin, năng động, sáng tạo, đoàn 

kết, nhân ái, sống có lý tưởng, có hoài bão, khát khao cống hiến. 

4.  Đối với các bạn thanh niên, với lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, nhiệt tình 

hoạt động cộng đồng, có tư duy muốn thử nghiệm và chấp nhận cái mới, có kỹ 

năng ứng dụng, sử dụng công nghệ thông tin, có khả năng tuyên truyền, hướng 

dẫn, hỗ trợ người dân, gia đình sử dụng công nghệ số, các bạn hãy nắm bắt xu 

hướng thời đại, chủ động nghiên cứu vào việc đa dạng kênh bán hàng trên các 

nền tảng công nghệ mới, đa dạng thêm nhiều sản phẩm mới có ứng dụng công 
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nghệ, kỹ thuật cao trong sản xuất; chú trọng hơn việc đăng ký sở hữu trí tuệ cho 

những sản phẩm. Xây dựng thương hiệu, bảo vệ thương hiệu trên môi trường 

mạng cần được đầu tư bài bản...  

 Lãnh đạo UBND huyện luôn quan tâm, tạo điều kiện, hướng dẫn, định 

hướng, tư vấn về hỗ trợ về kỹ thuật, vốn, tìm kiếm thị trường và luôn là người 

đồng hành với thanh niên trên con đường khởi nghiệp, lập nghiệp. Mong rằng 

trong thời gian tới, sẽ có thật nhiều tấm gương thanh niên thành công trong khởi 

nghiệp, lập nghiệp... làm giàu cho bản thân, gia đình góp phần phát triển kinh tế - 

xã hội của huyện Chi Lăng. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn 

quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện những nội dung trên. Đề nghị Huyện đoàn 

Chi Lăng thông báo đến các cơ sở Đoàn trực thuộc để tổ chức tuyên truyền, phổ 

biến đến đội ngũ thanh niên trên địa bàn toàn huyện./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ tỉnh; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Các Ban Xây dựng Đảng; 

- Ủy ban MTTQ VN huyện; 

- Huyện đoàn Chi Lăng; 

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan; 

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

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, PNV (HVB).  

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 

 

 

Nghiêm Xuân Thành 
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