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 BÁO CÁO  

Kết quả thưc̣ hiêṇ Đề án 500 Trí thức trẻ tại huyện Đình Lập 

 

 

Thực hiện Thông báo số 320/TB-UBND ngày 12/6/2019 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc Thông báo dự kiến Chương trình làm việc với Đoàn kiểm tra 

tình hình thực hiện Đề án 500 Trí thức trẻ tỉnh Lạng Sơn. Ủy ban nhân dân  

huyện Đình Lập báo cáo kết quả thực hiện Đề án 500 Trí thức trẻ trên địa bàn 

huyện Đình Lập như sau: 

I. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 

Thực hiện văn bản số 998/SNV-CTTN ngày 29/11/2013 của Sở Nội vụ 

tỉnh Lạng Sơn về việc khảo sát nhu cầu sử duṇg trí thức tr ẻ tình nguyện, UBND 

huyện đã ban hành văn bản đề nghị UBND các xã, thị trấn tuyên truyền về mục 

đích, ý nghĩa, nội dung của Đề án 500 nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy, 

chính quyền ở cơ sở, của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân để tạo sự đồng 

thuận, ủng hộ Đề án; đồng thời cung cấp thông tin cho đội ngũ thanh niên trí 

thức biết để đăng ký tham gia Đề án; khảo sát thưc̣ traṇg tình hình bố trí , sử 

dụng đội ngũ công chức chuyên môn ở các xã , yêu cầu mỗi xã  lựa chọn 01 Đội 

viên để UBND huyện tổng hợp báo cáo UBND tỉnh  về nhu cầu sử dụng Đội 

viên Đề án để xem xét, quyết định.  

Thực hiện Thông báo số 84/TB-UBND ngày 14/4/2014 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn về việc tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về tham gia  phát triển nông thôn, 

miền núi giai đoạn 2013 - 2020 tại các xã thuộc 02 huyện Bình Gia, Đình Lập, 

UBND huyện ban hành văn bản số 238/UBND-NV ngày 18/4/2014 về việc 

thông báo tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về tham gia phát triển nông thôn, 

miền núi giai đoạn 2013 - 2020 tại các xã thuộc huyện Đình Lập. Yêu cầu Đài 

Truyền thanh – Truyền hình chủ động phối hợp với Phòng Nội vụ và các cơ 

quan, đơn vị có liên quan xây dựng các nội dung, chương trình tuyên truyền về 

mục đích, ý nghĩa và nội dung của Đề án, thông báo công khai và đưa tin rộng 

rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc tuyển chọn trí thức trẻ tình 

nguyện về tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 – 2020. Giao 

Phòng Nội vụ hướng dẫn các cá nhân hoàn thiện hồ sơ đăng ký dự tuyển trí thức 

trẻ tình nguyện về tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 – 

2020; Ủy ban nhân dân các xã có trách nhiệm niêm yết công khai Thông báo số 

84/TB-UBND ngày 14/4/2014 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc tuyển chọn trí 

thức trẻ tình nguyện về tham gia triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 – 

2020. Trên cơ sở Công văn sô 555/SNV-CTTN ngày 27/6/2014 của Sở Nội vụ 

về việc cử công chức tham gia tổ chuyên viên giúp việc Hội đồng tuyển chọn Đề 



2 

 

án 500 trí thức trẻ, UBND huyện đã ban hành văn bản số 437/UBND-NV ngày 

07/7/2014 về việc cử công chức tham gia tổ chuyên viên giúp việc Hội đồng 

tuyển chọn Đề án 500 trí thức trẻ theo yêu cầu của Sở Nội vụ.  

II. CÔNG TÁC THƯC̣ HIÊṆ ĐỀ ÁN 500  

1. Công tác phân công, giao nhiệm vụ và tạo điều kiện để Đội viên Đề 

án 500 ổn định cuộc sống và triển khai thực hiện nhiệm vụ 

Thực hiện Công văn số 283/SNV-CTTN ngày 27/4/2015 của Sở Nội vụ 

tỉnh Lạng Sơn về việc tạo điều kiện cho Đội viên Đề án 500 trí thức trẻ tham gia 

thực tế tại xã. Ngày ngày 06/5/2015, UBND huyện tổ chức Hội nghị quán triệt 

mục tiêu, ý nghĩa của 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 và thực hiện 

việc bố trí cho các Đội viên trí thức trẻ tham gia thực tế tại UBND xã nhằm tạo 

sự đồng thuận, ủng hộ của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương đối với 

chủ trương tăng cường trí thức trẻ về xã công tác. Tại Hội nghị, đồng chí Chủ 

tịch UBND huyện đã trực tiếp bàn giao Đội viên cho các xã và chỉ đạo UBND 

các xã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Đội viên, cử cán bộ, công chức xã 

hướng dẫn, giúp đỡ các Đội viên; bố trí các trang thiết bị phục vụ công tác và 

sắp xếp, tạo điều kiện thuận lợi về nơi sinh hoạt cho Đội viên sớm tiếp cận với 

cơ sở, hòa nhập với môi trường làm việc, ổn định cuộc sống, yên tâm công tác.  

Đến thời điểm hiêṇ taị, trong tổng số 09 Đội viên Trí thức trẻ tình nguyện 

tham gia công tác tại các các xã trên địa bàn huyện Đình Lập đã có 01 Đội viên 

trúng tuyển và được tuyển dụng vào  làm công chức Văn hóa-Xã hộ tại UBND 

xã (đội viên được cử tham gia công tác tại UBND xã Kiên Mộc).  

2. Viêc̣ chi trả chế đô,̣ chính sách cho Đội viên 

Việc ký hợp đồng giữa UBND huyêṇ và các Đôị viên đươc̣ thưc̣ hiêṇ theo 

từng năm , đảm bảo theo đúng quy điṇh của pháp luâṭ . Trong thực hiện chế độ 

chính sách đối với Đội viên đươc̣ đảm bảo theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP 

ngày 22/10/2009, Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 của Chính phủ 

và Thông tư số 68/2014/TT-BTC ngày 21/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án 500, theo đó 100% Đội 

viên đa ̃đươc̣ UBND huyêṇ cân đối kinh phí hỗ trơ ̣1 lần bằng 10 tháng lương cơ 

sở trong năm 2017 (11.500.000đ/người), lương và phụ cấp của Đội viên đảm 

bảo theo đúng theo quy định với hệ số lương khởi điểm bậc Đại học là 2,34 (đến 

nay 100% Đội viên đều đã được nâng lương thường xuyên , có 01 cá nhân Đội 

viên Vy Lâm Quỳnh, công tác tại UBND xã Bính Xá đươc̣ nâng lương trước thời 

hạn lên bậc 2 theo đúng quy điṇh); phụ cấp thu hút 70% và các hỗ trợ khác theo 

Nghị định số 116/2010/NĐ-CP được hưởng đầy đủ như đối với cán bộ, công 

chức tại vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn.  

 UBND các xã có Đội viên trí thức tham gia công tác đã tạo điều kiện về 

nơi sinh hoạt cho Đội viên tại trụ sở UBND xã hoặc một số cơ quan, đơn vị gần 

trụ sở UBND xã để Đội viên ổn định cuộc sống. Các điều kiện khác về trang 

thiết bị làm việc cũng được các xã hỗ trợ đầy đủ cho Đội viên. Tuy nhiên do 



3 

 

điều kiêṇ khó khăn chung của  UBND các xã , các Đội viên vẫn phải làm việc 

chung phòng, chung máy tính, tủ làm việc với các cán bộ, công chức khác trong 

cơ quan. 

3. Công tác quy hoac̣h , đào taọ, bồi dưỡng và dư ̣kiến bố trí , sử duṇg 

Đội viên Đề án sau khi kết thúc Đề án 

Thực hiện văn bản số 749/UBND-NC ngày 14/8/2018 về viêc̣ hướng dâñ 

quy hoac̣h, bố trí sử duṇg và đào taọ , bồi dưỡng Đôị viên Đề án 500 trí thức trẻ, 

UBND huyện đã tổ chức buổi gặp mặt giữa lãnh đạo UBND huyện với các đội 

viên Đề án 500 công tác tại huyện để nắm bắt tình hình tâm tư, nguyện vọng của 

đội viên trí thức, đồng thời ban hành văn bản số 706/UBND-NV ngày 17/8/2018 

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

án 500 trí thức, yêu cầu UBND các xã rà soát , quy hoac̣h Đôị viên Đề án 500 trí 

thức trẻ theo hướng dâñ, kết quả có 07/09 xã  đăng ký quy hoạch Đội viên đề án 

tham gia công tác tại đơn vị, trong đó có 03 vị trí quy hoạch là cán bộ xã, 04 vị 

trí xem xét tuyển duṇg vào c ông chức cấp xa ̃theo các chức danh phù hơp̣ với 

chuyên ngành đươc̣ đào taọ.  

Để tạo điều kiện cho Đội viên đề án được tham gia sinh hoạt các đoàn thể 

và phát triển Đảng, UBND huyện ban hành văn bản đề nghị Đảng ủy các xã 

quan tâm phát triển đảng trong đội ngũ Đội viên. Về công tác đào tạo, bồi 

dưỡng, UBND huyện ban hành văn bản kịp thời đề nghị UBND các xã có Đội 

viên Đề án 500 tham gia công tác tạo điều kiện về thời gian, công việc để các 

đội viên tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng theo văn bản yêu cầu của Sở Nội vụ. 

4. Công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của Đội viên 

Hàng năm, UBND huyện chỉ đạo Phòng Nội vụ xây dựng kế hoạch kiểm 

tra Đội viên Đề án 500, mời lãnh đạo Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác 

thanh niên Sở Nội vụ phối hợp để kiểm tra trực tiếp việc thực hiện nhiệm vụ của 

Đội viên Đề án 500 tại các xã có Đội viên tham gia công tác. Qua kiểm tra thưc̣ 

tế taị các xa ̃đã kịp thời nắm bắt đươc̣ tâm tư, nguyêṇ voṇg của Đôị viên, tháo gỡ 

khó khăn vướng mắc trong quá trình công tác , giúp Đội viên yên tâm công tác , 

cống hiến . UBND huyện chỉ đạo  các phòng chuyên môn liên quan của huyêṇ 

thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ theo 

chuyên môn từng chức danh của Đội viên, từ đó giúp Đội viên tháo gỡ được khó 

khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.  

5. Chế đô ̣thông tin, báo cáo 

Đối với Đội viên Đề án 500: Định kỳ hằng năm 100% Đội viên có báo 

cáo về quá trình công tác năm, báo cáo đầy đủ, đúng thời gian về UBND huyện 

để tổng hợp xây dựng báo cáo Sở Nội vụ theo yêu cầu. Các báo cáo đột xuất 

theo yêu cầu của UBND huyện được Đội viên thực hiện nghiêm túc. 

Đối với UBND cấp xã: Đảm bảo thực hiện báo cáo định kỳ 06 tháng/lần 

theo quy định để gửi về UBND huyện để tổng hợp, báo cáo. Các báo cáo khác 

theo yêu cầu được thực hiện đúng nội dung và thời gian quy định. 
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Đối với UBND cấp huyện: Tổng hợp kết quả báo cáo của UBND các xã 

gửi Sở Nội vụ từng năm theo thời gian quy định. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Thuâṇ lợi 

UBND huyện luôn nhận được sự quan tâm hướng dẫn của Sở Nội vụ về 

công tác quản lý Đội viên trí thức trẻ. Trên cơ sở hướng dẫn của Sở Nội vụ, 

UBND huyện đã kịp thời triển khai công tác quản lý, kiểm tra, đánh giá kết quả 

thực hiện nhiệm vụ của Đội viên; ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện các 

chế độ, chính sách đối với Đội viên, tổng hợp kết quả báo cáo Sở Nội vụ định kỳ 

theo quy định.  

UBND các xã đã quan tâm ban hành các văn bản phân công nhiệm vụ chi 

tiết cho Đội viên hoặc bổ sung nhiệm vụ của từng năm phù hợp với chuyên môn 

của Đội viên được đào tạo, do đó đa số Đội viên đã nhanh chóng tiếp cận được 

nội dung công việc; tạo điền kiêṇ về cơ sở vâṭ chất cơ bản của Đôị viên giúp cho 

Đội viên an tâm công tác, có cơ hội cống hiến, trưởng thành trong quá trình 

công tác taị xã. Qua kiểm tra thực tế kết quả thực hiện nhiệm vụ của Đội viên và 

báo cáo đánh giá hành năm của lãnh đạo UBND các xã, nhìn chung các Đội viên 

chấp hành tốt nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị; có tinh thần đoàn 

kết, quan hệ tốt với đồng nghiệp và nhân dân; thực hiện đúng chức trách, nhiệm 

vụ của lĩnh vực được phân công ; đánh giá xếp loaị hằng năm đều ở mức hoàn 

thành tốt nhiệm vụ (trong đó có 01 Đội viên Vy Lâm Quỳnh , công tác tác tại 

UBND xã Bính Xá được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 3 năm 

liên tiếp). 

2. Khó khăn 

Các Đội viên trí thức trẻ về cơ bản còn thiếu kinh nghiệm trong công tác 

thực tiễn, nên công tác tham mưu triển khai công việc và xử lý những vướng 

mắc trong nhân dân có phần còn lúng túng.  

Cơ sở vật chất của UBND các xã còn nhiều khó khăn, đội viên Đề án 500 

tại một số đơn vị chưa được trang bị máy vi tính riêng, còn phải sử dụng chung 

với công chức chuyên môn của UBND xã, từ đó có phần ảnh hưởng đến tiến độ 

thực hiện nhiệm vụ của Đội viên.  

Địa bàn các xã rộng, có nhiều dân tộc cùng sinh sống, dân cư sinh sống 

không tập trung, trong khi đó có một số Đội viên không biết tiếng dân tộc thiểu 

số, từ đó đã ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện 

chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

1. Đề nghị Bô ̣Nôị vu ̣tiếp tuc̣  có chính sách ưu tiên hơn đối với Đội viên 

trong thực hiện việc tuyển duṇg công chức cấp xã, huyện, nhất là những đội viên 

trong quá trình công tác, được đơn vị đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cần 

được xem xét có chế độ hơn so với những đội viên khác hoặc có thể được xem 

xét tiếp nhận không qua thi tuyển chuyển thành công chức cấp huyện hoặc viên 
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chức (trong trường hợp các cơ quan, đơn vị còn chỉ tiêu biên chế) hoăc̣ được 

xem xét ưu tiên côṇg điểm trong thi tuyển đối với 08 Đội viên  còn lại sau khi 

hoàn thành nhiệm vụ . 

2. Tiếp tục mở các lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, lý luận chính trị để 

Đội viên Đề án được tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ 

đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao.  

Trên đây là báo cáo tình hình triển khai thực hiện Đề án 500 trên địa bàn 

huyện Đình Lập./. 
ơ 

 

 
Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Nội vụ; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 
Vi Văn Đông 
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