
 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN BẮC YÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

 

Số:          /UBND-NV 
 

 

V/v triển khai Kế hoạch số 
163/KH-UBND ngày 20/7/2021 

của UBND tỉnh Sơn La 

 

Bắc Yên, ngày        tháng 7 năm 2021 

    

  Kính gửi:  
    - Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện;  
    - Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc 

    UBND huyện; 
    - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 
 
 

Thực hiện Kế hoạch số 163/KH-UBND ngày 20/7/2021 của UBND tỉnh 

Kế hoạch tổ chức đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên trên địa bàn 
tỉnh năm 2021.  

Để có cơ sở tổng hợp ý kiến của thanh niên trên địa bàn huyện gửi đến 
Chủ tịch UBND tỉnh qua cuộc đối thoại theo Kế hoạch số 163/KH-UBND ngày 

20/7/2021 của UBND tỉnh; UBND huyện đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản 
Hồ Chí Minh huyện; các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị 

trấn thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:  

1. Thông tin, tuyên truyền Kế hoạch số 163/KH-UBND ngày 20/7/2021 

của UBND tỉnh đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và thanh niên thuộc 
thâmg quyền quản lý (Có Kế hoạch kèm theo). 

2. Tổ chức lấy ý kiến, kiến nghị của thanh niên trên địa bàn huyện liên 

quan đến các lĩnh vực thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; 
UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện và tổng hợp gửi về UBND huyện (qua 

phòng Nội vụ tổng hợp) chậm nhất ngày 05/8/2021. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./.  
 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi;  
- Cổng thông tin điện tử huyện;               
- Lưu: VT, PNV, (05 bản). 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 
 

 

Lê Văn Kỳ 
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