ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 57 /TB-UBND

Ninh Bình, ngày 12 tháng 11 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
tại Hội nghị trực tuyến đối thoại với thanh niên năm 2021
Thực hiện 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 04/11/2021,
UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến đối thoại với thanh niên tỉnh Ninh Bình
năm 2021 theo chủ đề “Thanh niên tỉnh Ninh Bình khởi nghiệp, lập nghiệp”.
Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân
tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh; đồng chí Trần Song Tùng, Ủy viên
Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng điều hành hội
nghị. Tham dự hội nghị có các đại biểu đại diện: Thường trực HĐND tỉnh,
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban,
ngành, đoàn thể của tỉnh; đại diện doanh nghiệp trẻ tiêu biểu; đại diện thanh niên
lực lượng vũ trang, thanh niên là công chức, viên chức thuộc cơ quan, đơn vị
cấp tỉnh và sinh viên, học viên các trường dạy nghề.
Dự hội nghị tại điểm cầu các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn có
Thường trực các huyện, thành ủy; Lãnh đạo HĐND các huyện, thành phố, xã,
phường, thị trấn; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn;
Bí thư Chi bộ, Trưởng các cơ quan, bộ phận chuyên môn trực thuộc; đại diện
doanh nghiệp trẻ tiêu biểu, thanh niên làm kinh tế giỏi; thanh niên là công chức,
viên chức, thanh niên lực lượng vũ trang, thanh niên chưa có việc làm trên địa bàn.
Hội nghị đã nghe các ý kiến, kiến nghị của thanh niên tại các điểm cầu
theo 03 nhóm vấn đề, cụ thể: Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh
do thanh niên làm chủ về vốn và tiêu thụ sản phẩm do tác động tiêu cực của
dịch Covid-19; công tác đào tạo nghề, hướng nghiệp, giải quyết việc làm,
chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất cho thanh niên; định
hướng, tư vấn nghề nghiệp, nâng cao chỉ số cạnh tranh, phát triển cụm công
nghiệp, thu hút mở các công ty, xí nghiệp trên địa bàn và chủ trương về thực
hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) của tỉnh và mô hình phát triển
kinh tế cho thanh niên. Các ý kiến, kiến nghị của đoàn viên thanh niên đã được
lãnh đạo UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành trả lời, giải đáp trên tinh thần
thẳng thắn, chia sẻ và đã đáp ứng sự mong đợi của đoàn viên thanh niên.
Thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kết luận hội nghị đối thoại,
cụ thể như sau:
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1. Hội nghị đối thoại với thanh niên năm 2021 đã được diễn ra trên tinh thần
thẳng thắn, cởi mở, xây dựng và dân chủ, với sự tham gia hưởng ứng đối thoại của
đoàn viên thanh niên và đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống
dịch Covid-19. Hội nghị được nghe 21 ý kiến, kiến nghị của đoàn viên thanh niên
liên quan đến chủ để đối thoại năm 2021 và ý kiến trả lời, giải đáp của Giám đốc,
Thủ trưởng các sở, ngành đã bám sát các quy định của pháp luật, cơ chế, chính sách
hiện hành và tình hình thực tế của tỉnh. Thông qua nội dung trả lời, giải đáp,
Lãnh đạo UBND tỉnh và Lãnh đạo các sở, ngành đã thông tin các chủ trương,
quan điểm, cơ chế, chính sách tỉnh Ninh Bình đã và đang làm, một số chính sách
trong thời gian tới sẽ triển khai để tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên tiếp cận
và vận dụng trong quá trình khởi nghiệp, lập nghiệp.
2. Về chủ trương, UBND tỉnh sẽ tạo cơ chế, chính sách trong công tác lãnh
đạo, chỉ đạo và điều hành đảm bảo công khai, minh bạch để tạo mọi điều kiện
tốt nhất, thuận lợi nhất để đoàn viên thanh niên có ý chí quyết tâm, kiến thức,
ham học hỏi, lựa chọn được việc làm, lĩnh vực phù hợp, có tiềm năng phát triển
và với tinh thần khởi nghiệp, có năng lực, có trách nhiệm tiếp cận các cơ chế,
chính sách để khởi nghiệp, lập nghiệp bình đẳng theo quy định của pháp luật.
Tỉnh luôn ghi nhận, quan tâm, giải quyết và lắng nghe các ý kiến, đề xuất, đóng
góp, hiến công, hiến kế của đoàn viên thanh niên trên các lĩnh vực phát triển
kinh tế - xã hội.
3. Đoàn viên thanh niên là lực lượng đi đầu, năng động sáng tạo, cần gương
mẫu, nhiệt huyết, trí tuệ trong việc triển khai các 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. Trong bối cảnh hiện nay, đỏi hỏi mỗi đoàn viên thanh
niên cần có tư duy đổi mới về vấn đề việc làm, cần nắm bắt xu hướng thời đại,
hướng đến những gì xã hội cần để khởi nghiệp và lập nghiệp. Tích cực học tập
để nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, tay nghề, kỹ năng và áp dụng khoa
học kỹ thuật để thích ứng với thị trường lao động trong nước và quốc tế.
4. Tỉnh đoàn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu
Nghị quyết, Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
nhiệm kỳ 2020-2025 và văn bản Hướng dẫn của các Bộ, Ngành Trung ương để
có phương hướng, nhiệm vụ và cách làm phù hợp, lựa chọn những nội dung,
hoạt động cụ thể để triển khai thực hiện có hiệu quả trong tổ chức đoàn các cấp,
đặc biệt là phải nêu cao vai trò của đoàn viên thanh niên trong việc thể hiện tinh
thần xung kích, đi đầu về 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.
5. Các Sở, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố
Tiếp tục nghiên cứu, tiếp nhận các ý kiến, trao đổi của đoàn viên thanh niên
để thông tin đầy đủ hơn về các cơ chế, chính sách, tạo điều kiện cho đoàn viên
thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về
thanh niên. Đồng thời, tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân,
UBND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp với quy định của pháp luật
tạo điều kiện cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh.
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Cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu cần thực sự quan tâm
lãnh đạo, chỉ đạo vấn đề xây dựng bộ máy, tổ chức đoàn các cấp để nâng cao
hơn nữa vai trò của thanh niên trong xây dựng hệ thống chính trị trong sạch,
vững mạnh. UBND các cấp thực hiện nghiêm túc việc đối thoại với thanh niên
theo quy định.
UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ngành, đoàn thể của
tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố nghiêm túc thực hiện các nội dung
nêu trên. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Tỉnh đoàn theo dõi, đôn đốc các
cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện; tổng hợp kết quả báo cáo
UBND tỉnh.
Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết,
thực hiện./.
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Ngân hàng Chính sách XH tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Báo Ninh Bình, Đài PT-TH tỉnh,
- Các VP;
- Lưu: VT, VP6.
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