
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /UBND-NC Lạng Sơn, ngày        tháng 4  năm 2020 

V/v quản lý, bố trí, sử dụng 

Đội viên Đề án 500 trí thức trẻ 

tình nguyện trên điạ bàn tỉnh 

 

 

                               Kính gửi:   

 - Sở Nội vụ; 

- UBND huyêṇ Bình Gia, huyêṇ Đình Lâp̣. 

Căn cứ Quyết điṇh số 1758/QĐ-TTg ngày 30/9/2013 của Thủ tướng 

Chính phủ về phê duyệt Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về 

các xã tham gia phát triển nông thôn miền núi;  

Căn cứ Quyết điṇh số 1152/QĐ-BNV ngày 22/10/2013 của Bô ̣ trưởng 

Bô ̣Nôị vu ̣về phê duyêṭ Kế hoac̣h triển khai thưc̣ hiêṇ thí điểm tuyển choṇ trí 

thức trẻ tình nguyêṇ về các xa ̃ tham gia phát triển nông thôn miền núi giai 

đoaṇ 2003 - 2020 (gọi tắt là Đề án 500); 

Ngày 14/8/2018, UBND tỉnh ban hành công văn số 749/UBND-NC về 

viêc̣ hướng dâñ, quy hoac̣h, bố trí sử duṇg và đào taọ, bồi dưỡng Đôị viên Đề 

án 500 trí thức trẻ trên địa bàn tỉnh; đến thời điểm hiêṇ taị, có 03/24 Đội viên 

đã được tuyển dụng vào làm công chức cấp xã, viên chức các đơn vi ̣ sư ̣

nghiêp̣ công lâp̣; 

Để tiếp tục thực hiện việc quản lý, bố trí, sử duṇg Đội viên Đề án 500 

theo quy định, UBND tỉnh yêu cầu như sau:  

1. UBND các huyêṇ 

a) Tiếp tuc̣ theo dõi, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của các đội viên 

Đề án tại địa phương; phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Huyện ủy, các tổ 

chức Đoàn thể, UBND các xã quan tâm quy hoac̣h, bố trí sử duṇg và đào taọ, 

bồi dưỡng Đôị viên Đề án 500 trí thức trẻ để làm cơ sở kiêṇ toàn, bầu vào các 

chức vụ cán bộ cấp xã, xét chuyển thành công chức cấp xa ̃hoăc̣ công chức 

cấp huyêṇ nếu đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiêṇ theo quy điṇh hiêṇ hành và 

nhu cầu sử duṇg của điạ phương; 

b) Thực hiện việc chi trả lương, các khoản phụ cấp, các chính sách công 

tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 

76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019 về chính sách đối với cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang 

công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và các quyền 

lợi khác của Đội viên Đề án theo quy định; chủ động bố trí kinh phí hỗ trợ 

Đội viên sau khi kết thúc Đề án 500. 
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2. Sở Nội vụ 

a) Phối hợp, đôn đốc, kiểm tra UBND các huyện trong việc quản lý, bố 

trí, sử duṇg; việc thực hiện chế độ, chính sách đối với Đội viên Đề án 500 

đảm bảo theo đúng quy định; 

b) Tham mưu cho UBND tỉnh đề nghi ̣Bô ̣Nôị vu ̣hướng dâñ thưc̣ hiêṇ 

chế đô,̣ chính sách tuyển duṇg đối với Đôị viên sau khi kết thúc Đề án 500 

trên điạ bàn tỉnh; 

c) Tham mưu tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá công tác triển khai 

thực hiện Đề án 500 tại tỉnh trong Quý IV năm 2020. 

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ Nôị vu ̣(Vụ CTTN); 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở Tài chính; 

- C,PCVP UBND tỉnh,  

  các phòng NC, KGVX, TH; 

- Lưu: VT, NC(HXĐ). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 
Dương Xuân Huyên 
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