
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /UBND-THNC Lạng Sơn, ngày         tháng  6  năm 2020 

V/v xin ý kiến trong bố trí, tuyển 

dụng đội viên Đề án 500 trí thức trẻ  

Kính gửi: Bộ Nội vụ. 

Thực hiện Quyết định số 1758/QĐ-TTg ngày 30/9/2013 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 giai đoạn 2013 - 2020 (Đề án 500);  

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã tiếp nhận và bố trí đối với 24 đội viên trí 

thức trẻ tình nguyện về công tác tại các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn. Đến thời điểm hiện tại, có 03/24 đội viên được tuyển dụng vào công 

chức cấp xã và tuyển dụng vào viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập. 

Theo Đề án thì việc thí điểm kết thúc vào tháng 7/2020, đến thời điểm hiện 

tại, các cơ quan hành chính cấp huyện, cấp xã đều có nhu cầu tuyển dụng, bố trí 

đội viên sau khi hoàn thành Đề án (do các đội viên đều đã được tuyển chọn đầu 

vào đảm bảo chặt chẽ tương tự như quy trình tuyển dụng công chức hành chính 

cũng như các đội viên đều có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ từ đại học trở lên, 

được đánh giá thực tiễn qua thời gian 05 năm tại cơ sở, đủ điều kiện để xét 

tuyển không qua thi vào công chức, viên chức) nhưng các cơ quan này không 

còn chỉ tiêu, vị trí việc làm để tuyển dụng, bố trí các đội viên sau khi hoàn thành 

nhiệm vụ, kết thúc Đề án. 

Bên cạnh đó, theo các quy định của Chính phủ1 đội viên Đề án 500 không 

thuộc trường hợp đặc biệt được tiếp nhận không qua thi tuyển, trong khi đó việc 

bố trí cán bộ cấp xã phải thông qua bầu cử; việc tuyển dụng công chức cấp xã 

hoặc công chức từ cấp huyện trở lên phải thông qua hình thức thi tuyển; do vậy, 

địa phương chưa có cơ sở để xem xét, tuyển dụng các đội viên. 

Xuất phát từ đặc thù địa bàn công tác là các xã vùng sâu, vùng xa, vùng có 

điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, sau 05 năm công tác hầu hết đội 

viên đều trên 30 tuổi, phần lớn đã lập gia đình, có trình độ đại học, có tâm huyết, 

gắn bó với cơ sở và có nguyện vọng được tuyển dụng, bố trí công tác sau khi kết 

thúc Đề án để ổn định cuộc sống. Để giúp địa phương có cơ sở bố trí, tuyển 

dụng Đội viên Đề án 500, UBND tỉnh Lạng Sơn đề xuất, báo cáo Bộ Nội vụ cho 

                                           
1 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một 

số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên 

chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, 

đơn vị sự nghiệp công lập và Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không 

chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. 
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ý kiến một số nội dung sau: 

1. Đề nghị Bộ Nội vụ hướng dẫn, cho phép kéo dài lộ trình Đề án 500 đến 

hết năm 2020 thống nhất trên toàn quốc để các địa phương có thời gian sắp xếp, 

bố trí và giải quyết chế độ, chính sách cho đội viên; đồng thời đề nghị Bộ Nội vụ 

xem xét giao bổ sung chỉ tiêu biên chế công chức để bổ sung cho các cơ quan, 

đơn vị thực hiện tiếp nhận, tuyển dụng đội viên trí thức trẻ tình nguyện về công 

tác tại các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

2. Đề nghị Bộ Nội vụ xem xét ban hành văn bản hướng dẫn việc xét tuyển 

trong trường hợp đặc biệt thành công chức cấp xã hoặc công chức từ cấp huyện 

trở lên đối với đội viên sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại xã trong thời gian 05 

năm (60 tháng). 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trân trọng báo cáo, xin ý kiến Bộ Nội vụ 

quan tâm sớm cho ý kiến bằng văn bản việc bố trí, sử dụng đội viên Đề án 500./. 

Nơi nhận: 

- Như trên;     
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: Nội vụ, Tài chính; 

- UBND các huyện: Bình Gia, Đình Lập; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

  các phòng: THNC, KG-VX; 

- Lưu: VT(HXĐ). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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