
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  7  năm 2020 

V/v tiếp tục sắp xếp, bố trí, 

đội viên Đề án 500 trí thức trẻ 

 

Kính gửi:   

- Các Sở: Nội vụ, Tài chính; 

- UBND các huyện Bình Gia, Đình Lập. 

Thực hiện Quyết định 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 giai đoạn 2013 - 2020 (Đề án 

500), UBND tỉnh đã tiếp nhận và bố trí đối với 24 đội viên Đề án 500 về công 

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

qua, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo UBND các huyện chủ động 

bố trí, kiện toàn, tuyển dụng các đội viên được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm 

vụ theo lộ trình của Đề án trên cơ sở các quy định hiện hành, tình hình thực 

tiễn của từng địa phương và thẩm quyền phân cấp; 

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; 

21/23 đội viên còn lại của Đề án đến ngày 01/7/2020 (đủ 60 tháng) đã hoàn 

thành nhiệm vụ, kết thúc hợp đồng1; 

Căn cứ khoản 2 Điều 1 Quyết định số 1758/QĐ-TTg quy định đội viên 

Đề án tình nguyện đến làm việc tại vùng khó khăn, vùng đặc biệt khó khăn, 

vùng dân tộc và miền núi trong thời gian tối thiểu 5 năm (đủ 60 tháng); trên 

cơ sở nguồn kinh phí thực hiện chi trả tiền lương và các các chế độ, chính 

sách khác cho đội viên Đề án 500 được cân đối từ nguồn kinh phí cải cách 

tiền lương đã được UBND tỉnh phân bổ cho các huyện thực hiện đến hết năm 

2020 theo quy định; 

Để tiếp tục sắp xếp, bố trí hiệu quả công việc và đảm bảo chế độ đối với đội 

viên Đề án 500, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện như sau: 

1. Đối với UBND huyện Bình Gia và huyện Đình Lập 

a) Trong thời gian chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể của Bộ Nội vụ, 

UBND huyện Bình Gia và UBND huyện Đình Lập tiếp tục sắp xếp, bố trí và 

thực hiện chế độ, chính sách đối với đội viên Đề án 500 làm việc tại các xã đến 

hết ngày 31/12/2020; 

                                           
1 UBND tỉnh đã có công văn số 705/UBND-THNC ngày 27/6/2020 đề nghị Bộ Nội vụ xem xét, 

cho ý kiến về việc sắp xếp, bố trí sử dụng đội viên Đề án. 
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b) Trong thời gian từ nay đến hết ngày 31/12/2020, tiếp tục phối hợp 

chặt chẽ với Ban Tổ chức Huyện ủy, các tổ chức Đoàn thể, UBND các xã 

quan tâm kiện toàn, bố trí đội viên Đề án 500 vào các chức vụ cán bộ, công 

chức cấp xã hoặc công chức cấp huyện nếu đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện 

theo quy định hiện hành và nhu cầu sử dụng của địa phương; 

Đối với những trường hợp đến hết ngày 31/12/2020 không bố trí được đề 

nghị UBND huyện Bình Gia và huyện Đình Lập thực hiện các thủ tục chấm 

dứt hợp đồng và thực hiện chế độ, chính sách theo quy định, đồng thời báo 

cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) nêu rõ lý do, nguyên nhân không thể bố trí, 

sắp xếp; 

c) Nguồn kinh phí thực hiện chi trả tiền lương và các chế độ, chính sách 

khác cho đội viên Đề án 500 được cân đối từ nguồn kinh phí cải cách tiền 

lương hàng năm đã được UBND tỉnh phân bổ cho các huyện năm 2020 theo 

quy định. 

2. Đối với Sở Nội vụ 

a) Đôn đốc, phối hợp với UBND huyện Bình Gia, huyện Đình Lập tiếp 

tục sắp xếp, bố trí công tác và thực hiện chế độ, chính sách đối với đội viên Đề 

án 500 theo quy định; tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện; 

b) Tham mưu UBND tỉnh triển khai các nội dung về Đề án 500 sau khi có 

văn bản hướng dẫn của Bộ Nội vụ. 

3. Đối với Sở Tài chính 

Hướng dẫn, phối hợp với UBND các huyện Bình Gia, huyện Đình Lập 

đảm bảo nguồn kinh phí để thực hiện chế độ, chính sách đối với đội viên Đề án 

500 theo quy định đến hết ngày 31/12/2020. 

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ Nội vụ; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh;   

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 

- Sở Tài chính; 

- Huyện ủy Đình Lập, Bình Gia; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

  các phòng: THNC, KG-VX, TT THCB; 

- Lưu: VT, (HXĐ). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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