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tháng 8 năm 2020

KẾ HOẠCH
Tổng kết 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 trên địa bàn tỉnh
Thực hiện Kế hoạch tổng kết Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình
nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 20132020 (Đề án 500) ban hành kèm theo Quyết định số 463/QĐ-BNV ngày
26/6/2020 của Bộ Nội vụ, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổng kết
Đề án 500 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tổng kết, đánh giá đúng thực trạng, kết quả thực hiện Đề án 500, qua
đó đánh giá về hiệu quả và những kết quả đã đạt được, đồng thời chỉ ra những
hạn chế và nguyên nhân.
- Nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ và tâm tư, nguyện vọng của đội
viên Đề án 500 qua quá trình 05 năm công tác và sau khi kết thúc Đề án.
- Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân, đội viên Đề án 500 có
thành tích xuất sắc trong việc tổ chức, triển khai, thực hiện Đề án.
- Trên cơ sở thực tiễn triển khai Đề án 500, đề xuất cơ chế, chính sách
phù hợp để tiếp tục thu hút trí thức trẻ tình nguyện về công tác tại các vùng có
điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn của tỉnh.
2. Yêu cầu
- Tổng kết Đề án 500 đảm bảo nghiêm túc, khách quan, thực chất trên cơ
sở trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc triển khai Đề án và kết quả
đạt được của từng hoạt động cụ thể.
- Qua tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của đội viên, từ đó
xem xét, có phương án bố trí sắp xếp đội viên của Đề án theo hướng dẫn của
cơ quan có thẩm quyền.
II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI
1. Nội dung tổng kết
a) Tổng kết, báo cáo đánh giá về kết quả công tác triển khai, thực hiện
Đề án 500 trên địa bàn tỉnh.
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b) Đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, bố
trí, sử dụng đội viên Đề án 500 sau khi hoàn thành nhiệm vụ nhằm tạo nguồn
cán bộ, công chức, viên chức ở các cấp.
c) Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân và đội viên Đề án 500
có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức triển khai, thực hiện Đề án theo thẩm
quyền.
d) Tăng cường các hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin
đại chúng về kết quả thực hiện thực hiện Đề án 500 trên địa bàn tỉnh.
2. Báo cáo tham luận trình bày tại Hội nghị của tỉnh
Ngoài nội dung báo cáo kết quả triển khai thực hiện, phân công các cơ
quan, đội viên Đề án 500 xây dựng báo cáo tham luận1 trình bày tại Hội nghị
tổng kết của tỉnh, như sau:
a) Báo cáo tham luận của UBND huyện Bình Gia và huyện Đình Lập về
nội dung: Kết quả triển khai, thực hiện Đề án 500; việc thực hiện các chế độ,
chính sách; công tác đào tạo, bồi dưỡng; công tác phát triển đảng viên; công
tác bố trí, sử dụng đội viên Đề án 500 sau khi hoàn thành nhiệm vụ; kiến
nghị, đề xuất;
b) Báo cáo tham luận của 02 UBND xã về nội dung: 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; kết quả thực hiện nhiệm vụ và những đóng góp
của đội viên Đề án 500 trong 5 năm qua; kiến nghị, đề xuất;
c) Báo cáo tham luận của 02 đội viên Đề án 500 về nội dung: Kết quả
tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xã thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh
tế - xã hội; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ;
kiến nghị, đề xuất.
3. Hình thức và thời điểm tổng kết
a) Đối với cấp huyện
UBND huyện Bình Gia, huyện Đình Lập tổng kết, đánh giá công tác
thực hiện Đề án 500 của đơn vị mình bằng hình thức báo cáo.
Thời gian hoàn thành và gửi báo cáo tổng kết và báo cáo tham luận (đối
với các cơ quan, cá nhân được phân công tại khoản 2 mục I Kế hoạch này) về
Sở Nội vụ trước ngày 10/9/2020.
b) Đối với cấp tỉnh
Tổ chức Hội nghị tổng kết Đề án 500 lồng ghép với Hội nghị Tổng kết
Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2012 - 2020 tại Kế
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Báo cáo tham luận dài không quá 4 trang giấy A4.
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hoạch số 108/KH-UBND ngày 24/6/2020 của UBND tỉnh, dự kiến thời gian,
địa điểm, thành phần như sau:
- Thời gian: 01 buổi, dự kiến trong tháng 9, 10 năm 2020 (thời gian cụ
thể sẽ có thông báo sau).
- Địa điểm: tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
- Thành phần: Ngoài các thành phần mời dự hội nghị tổng kết theo Kế
hoạch số 108/KH-UBND, bổ sung thêm Ban Tổ chức Huyện ủy, UBND các
xã có đội viên và đội viên của Đề án 500 (có thông báo và giấy mời sau).
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
1. Kinh phí tổ chức hội nghị cấp tỉnh được bố trí từ nguồn ngân sách nhà
nước đã được UBND tỉnh giao cho Sở Nội vụ tại Quyết định số 2556/QĐUBND ngày 12/12/2019 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã
hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.
2. Kinh phí khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích trong
thực hiện Đề án 500 từ nguồn kinh phí thi đua khen thưởng của tỉnh.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Nội vụ
a) Tiếp tục tham mưu, thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch số 108/KHUBND ngày 24/6/2020 của UBND tỉnh;
b) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện liên
quan tham mưu xây dựng báo cáo tổng kết Đề án 500 của UBND tỉnh gửi Bộ
Nội vụ theo quy định;
c) Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan liên quan
chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức Hội nghị (hội trường, trang trí,
khánh tiết, đón tiếp đại biểu,…);
d) Hướng dẫn, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong
thực hiện Đề án 500 trên địa bàn tỉnh; tổng hợp, thẩm định hồ sơ khen thưởng
trình UBND tỉnh xem xét, quyết định khen thưởng; đề xuất khen thưởng bậc
cao đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án
500 theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ;
đ) Xây dựng kịch bản chi tiết và chuẩn bị các điều kiện thực hiện công
tác khen thưởng tại hội nghị tổng kết.
2. Văn phòng UBND tỉnh
a) Phối hợp với Sở Nội vụ chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội nghị tổng
kết đảm bảo hiệu quả;
b) Thực hiện công tác tổ chức Hội nghị.
3. UBND các huyện Bình Gia, Đình Lập
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a) Xây dựng báo cáo tổng kết về kết quả triển khai, thực hiện Đề án 500
tại địa phương theo đề cương và phụ lục kèm theo Kế hoạch này; báo cáo
tham luận của huyện trình bày tại Hội nghị;
b) Lựa chọn 01 UBND xã, 01 đội viên chuẩn bị báo cáo tham luận trình
bày tại Hội nghị;
c) Khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc
trong triển khai, thực hiện Đề án 500 và đề xuất khen thưởng tại hội nghị cấp
tỉnh, trung ương.
Trên đây là Kế hoạch tổng kết Đề án 500 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, đề
nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Tỉnh Đoàn thanh niên;
- Các Sở: Nội vụ, Tài chính, NN&PTNT,
LĐTB&XH, Ban Dân tộc tỉnh;
- Báo Lạng Sơn, Đài PTTH tỉnh;
- UBND các huyện Bình Gia, Đình Lập;
- C, PCVP UBND tỉnh,
các phòng: THNC, KGXV, HCQT, TT TH-CB;
- Lưu: VT (HXĐ)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Dương Xuân Huyên

