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Thực hiện Nghị quyết số 136/NQ-CP ngày 01/11/2021 của Chính phủ về 

giải pháp bố trí đối với Đội viên 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 

sau khi hoàn thành nhiệm vụ (Đề án 500 trí thức trẻ); 

Nhằm bảo đảm thực hiện xuyên suốt chủ trương, chính sách thu hút trí 

thức trẻ về công tác tại địa bàn khó khăn, bảo đảm quyền lợi cho các Đội viên 

đã có thời gian công tác, cống hiến trên địa bàn tỉnh;  

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Giao Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái có trách nhiệm triển khai thực 

hiện một số nội dung sau: 

a) Xây dựng phương án để chủ động thực hiện hoặc báo cáo, đề xuất cấp 

có thẩm quyền xem xét tuyển dụng, bố trí Đội viên Đề án 500 trí thức trẻ sau 

khi hoàn thành nhiệm vụ vào làm cán bộ, công chức cấp xã hoặc làm công 

chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh - theo phân 

cấp thẩm quyền tuyển dụng hiện hành, hoàn thành việc tuyển dụng - bố trí 

Đội viên Đề án 500 trí thức trẻ trước ngày 31/12/2025 (lưu ý địa phương cần 

chủ động cân đối biên chế đã được cấp có thẩm quyền phân bổ để có phương 

án sắp xếp, bố trí công tác đối với các Đội viên trong thời hạn này). 

Việc tuyển dụng, bố trí Đội viên sau khi hoàn thành nhiệm vụ vào làm 

cán bộ, công chức cấp xã hoặc làm công chức, viên chức phải bảo đảm đủ tiêu 

chuẩn, điều kiện và thực hiện theo quy trình quy định hiện hành. Thời gian Đội 

viên làm việc tại xã được tính như thời gian làm công chức cấp xã khi xem xét, 

tiếp nhận vào làm công chức, viên chức theo quy định tại Nghị định số 

138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và 

quản lý công chức; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính 

phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

b) Trong thời gian chờ địa phương hoặc cấp có thẩm quyền thực hiện 

việc tuyển dụng, bố trí công tác; các Đội viên tiếp tục được ký hợp đồng lao 
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động để làm việc tại xã nơi đang công tác và hưởng chế độ, chính sách theo 

quy định tại khoản 5 Điều 1 Quyết định số 1758/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ và khoản 2 Điều 3 Thông tư số 68/2014/TT-BTC ngày 21/5/2014 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Đề án 500 

trí thức trẻ. Theo đó, giao Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái tiến hành rà soát thủ 

tục ký kết hợp đồng làm việc đối với các đội viên Đề án đảm bảo theo đúng 

quy định hiện hành và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. 

c) Đối với những Đội viên không có nhu cầu bố trí công tác sau khi hoàn 

thành nhiệm vụ hoặc có nguyện vọng chấm dứt hợp đồng làm việc trong thời 

gian chờ sắp xếp, bố trí công tác, được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở 

lên và không bị kỷ luật trong thời gian công tác; giao Ủy ban nhân dân huyện 

Bác Ái có trách nhiệm thanh lý hợp đồng và giải quyết chế độ, chính sách áp 

dụng đối với Đội viên sau khi hoàn thành nhiệm vụ theo quy định tại điểm c 

khoản 5 Điều 1 Quyết định số 1758/QĐ-TTg ngày 30/9/2013 của Thủ tướng 

Chính phủ. 

d) Định kỳ hàng năm (trước ngày 01/12) tổng hợp, báo cáo kết quả triển 

khai thực hiện gửi về Sở Nội vụ để tổng hợp. 

2. Giao Sở Tài chính có trách nhiệm theo dõi, phối hợp với Ủy ban nhân 

dân huyện Bác Ái để bố trí kinh phí từ nguồn cải cách tiền lương của địa 

phương để chi trả chế độ, chính sách cho Đội viên Đề án tiếp tục công tác tại 

xã theo quy định tại Thông tư số 68/2014/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

(thực hiện hàng năm và đến ngày 31/12/2025) - trong trường hợp địa phương 

chưa có phương án bố trí, sắp xếp công tác đối với đội viên Đề án.  

3. Giao Sở Nội vụ có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện 

Bác Ái và các cơ quan có liên quan trong việc triển khai thực hiện các nội dung 

nêu tại khoản 1 Công văn này - trong đó phải đảm bảo thực hiện đầy đủ các 

chế độ, chính sách đối với đội viên Đề án theo đúng quy định của pháp luật 

hiện hành; kịp thời tổng hợp, báo cáo kết quả hoặc đề xuất Ủy ban nhân dân 

tỉnh xem xét, giải quyết nếu có vấn đề vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

  - VPUB: LĐ; 

- Lưu: VT, VXNV. NY 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
Trần Quốc Nam 
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