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Hạ Long, ngày 14 tháng 7 năm 2010

KẾ HOẠCH
Tuyển chọn Trí thức trẻ tình nguyện đến công tác
tại Đoàn KT-QP 327 giai đoạn I (2010- 2012)
––––––––––––––––––––
Thực hiện Quyết định số 174 QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc
phê duyệt dự án "Tăng cường trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các khu
kinh tế quốc phòng giai đoạn 2010- 2020";
Căn cứ nội dung phối hợp giữa Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn và Đoàn kinh
tế quốc phòng (KT- QP) 327 về phối hợp tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện đến
công tác tại Đoàn KT-QP 327, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn xây dựng kế hoạch
phối hợp tuyển chọn “Trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại Đoàn KT-QP 327
giai đoạn I (2010- 2012), cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của trí thức trẻ đến công tác tại khu
kinh tế- quốc phòng. Tham gia phát triển kinh tế- xã hội, giảm nghèo, giải quyết
việc làm, góp phần từng bước cải thiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của
nhân dân; gắn phát triển kinh tế- xã hội với củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh
chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa bàn các khu kinh tế quốc phòng.
- Chỉ đạo các cấp bộ Đoàn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cho
Đoàn viên thanh niên đã tốt nghiệp các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học
chuyên nghiệp nhận thức đúng, hiểu rõ về mục tiêu, nhiệm vụ, quyền lợi được
hưởng; những thuận lợi, khó khăn trong thời gian đến công tác tại Đoàn KT-QP
327.
- Đoàn Thanh niên các huyện, thị, thành phố trong toàn tỉnh phối hợp với
các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình của tỉnh làm tốt công tác tuyên
truyền, giáo dục, động viên Trí thức trẻ tình nguyện đến đăng ký công tác, tham
gia thực hiện dự án.
- Yêu cầu 100% các huyện, thị, thành Đoàn thực hiện tốt công tác tuyên
truyền tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại Đoàn KT-QP 327.
II. CHỈ TIÊU, ĐỊA BÀN:
1. Chỉ tiêu: Bộ Quốc phòng giao cho Đoàn KT- QP 327 tuyển chọn 50
đội viên TTTTN.
Thời gian thực hiện dự án: từ tháng 8/2010 đến tháng 7/2012
2. Địa bàn: Tuyển chọn trong địa bàn tỉnh Qảng Ninh và một số tỉnh,
thành phố trên địa bàn Quân khu 3, trọng tâm là các huyện trong vùng dự án
Bình Liêu, Hải Hà, Móng Cái.
III. ĐỐI TƢỢNG, TIÊU CHUẨN:
1. Đối tƣợng: là công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
không phân biệt giới tính, dân tộc, tôn giáo, thành phần xã hội; có tuổi đời từ 21
đến hết 30 tuổi tính đến tháng 8 năm 2010.
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2. Tiêu chuẩn:
2.1. Trình độ, ngành nghề:
- Đã tốt nghiệp các trường trung học chuyên nghiệp, cao đẳng hoặc đại
học thuộc các ngành nghề sau:
- Ngành xây dựng gồm: Giao thông, thuỷ lợi, dân dụng
- Ngành nông nghiệp gồm: Nông nghiệp, thú y.
- Các ngành khác: Lâm nghiệp, y, cơ khí, luật, kinh tế, giáo dục, thuỷ sản.
2.2. Về tiêu chuẩn chính trị
- Có nhận thức chính trị đúng đắn, trung thành với Đảng, Nhà nước, nhân
dân, với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
- Có lý lịch rõ ràng, có phẩm chất đạo đức tốt, được quần chúng nhân dân
nơi cư trú và nơi công tác tín nhiệm.
2.3. Về tiêu chuẩn sức khoẻ
a. TTTTN đến công tác tại Đoàn KT-QP 327 phải có sức khoẻ từ loại I
đến loại III theo kết luận của Trung tâm Y tế cấp huyện, quận, thành phố trực
thuộc tỉnh (gọi chung là huyện) theo thông tư số 14/2006/TTLT-BYT-BQP ngày
20/11/2006 của Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng.
b. Tiêu chuẩn sức khoẻ cụ thể như sau:
- Tiêu chuẩn về thể lực:
Nam
Nữ
Loại sức
Cao đứng
Cân nặng Vòng ngực Cao đứng
Cân nặng
khoẻ
(cm)
(kg)
(cm)
(cm)
(kg)
1
> 163
>51
>81
>154
>48
2
160- 162
47- 50
78- 80
152- 153
44- 47
3
157- 159
43- 46
75- 77
150- 151
42- 43
IV. NHIỆM VỤ, QUYỀN LỢI:
1. Nhiệm vụ:
1.1. Tham gia các hoạt động góp phần phát triển kinht ế, văn hóa, xã hội
tại địa bàn khu KT- QP 327.
1.2. Tham gia các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế, thể thao.
1.3. Tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng Đoàn và phong trào
thanh thiếu nhi.
2. Quyền lợi:
a) Trong thời gian công tác tại Đoàn kinh tế quốc phòng 327:
- Được Đoàn kinh tế quốc phòng 327 tổ chức ký hợp đồng theo quy định,
được hưởng mức trợ cấp sinh hoạt hàng tháng theo hệ số lương khởi điểm tương
đương như đối với công nhân viên quốc phòng đã tốt nghiệp các trường đại học,
cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp công tác trên địa bàn khu kinh tế quốc phòng
và các khoản phụ cấp khác như: phụ cấp quốc phòng an ninh, phụ cấp khu vực,
phụ cấp đặc biệt, phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp lưu động, phụ cấp độc hại, hỗ trợ
tiền ăn, tiền điện nước sinh hoạt và quần áo… theo chế độ hiện hành;
- Được tham gia và hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo
hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật;
- Được trang bị phương tiện làm việc theo quy định như đối với cán bộ,
công nhân viên quốc phòng của đơn vị;
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- Được hưởng các chế độ phụ cấp ưu đãi ngành nghề hiện hành như đối
với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước cùng nghề công tác cùng địa bàn;
- Được thanh toán tiền công tác phí theo chế độ khoán công tác phí đối
với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;
- Được hỗ trợ ban đầu bằng 10 tháng lương tối thiểu chung (sau khi tham
gia dự án đủ 12 tháng trở lên);
- Được bố trí chỗ ở và nơi làm việc;
- Được hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự trong thời gian tham gia dự án,
được miễn nghĩa vụ quân sự khi hoàn thành nhiệm vụ dự án (từ 24 tháng trở
lên) và đã tốt nghiệp khóa huấn luyện quân sự cơ bản;
- Được hưởng chế độ nghỉ phép hàng năm và chế độ nghỉ ngơi theo quy
định của Bộ Quốc phòng đối với công nhân viên quốc phòng;
- Được thanh toán tiền tàu xe đi và về khi nghỉ phép hàng năm; khi nghỉ
ngày lễ, tết, nghỉ việc riêng được hưởng trợ cấp, phụ cấp theo quy định hiện
hành;
- Được tham gia sinh hoạt tại các tổ chức Đảng, đoàn thể quần chúng nơi
công tác thuộc đơn vị quân đội quản lý; được xét kết nạp Đảng, Đoàn nếu đủ
điều kiện; được tạo điều kiện tham gia các hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội tại
địa phương và dự các lớp bồi dưỡng chính trị khi có yêu cầu;
- Được hưởng các chế độ ưu đãi khác do đơn vị quản lý, địa phương và
các Bộ, ngành quy định;
- Trường hợp có hành động dũng cảm bảo vệ an ninh quốc gia, tài sản của
Nhà nước, tính mạng và tài sản của nhân dân nếu bị thương thì được xem xét,
xác nhận hưởng chính sách như thương binh, nếu hy sinh thì được xem xét, xác
nhận là liệt sỹ theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách
mạng; trong trường hợp rủi ro mất do tai nạn hoặc các nguyên nhân khác thì
được hưởng chế độ mai táng như chế độ đối với công nhân viên quốc phòng;
- Các đội viên trí thức trẻ tình nguyện 174 tham gia thực hiện dự án đủ 12
tháng trở lên, nếu có điều kiện xin được việc làm ở đơn vị, cơ sở khác thì được
đơn vị quản lý xem xét tạo điều kiện chấm dứt hợp đồng trách nhiệm và làm thủ
tục thuyên chuyển.
b) Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tham gia dự án:
- Được Bộ Quốc phòng cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành nhiệm vụ của
Dự án “Tăng cường trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các khu kinh tế
quốc phòng giai đoạn 2010 - 2020” và xét tặng huy hiệu “Thanh niên tình
nguyện”;
- Được hỗ trợ một lần bằng 3 tháng tiền trợ cấp sinh hoạt phí hiện hưởng
của tháng kết thúc nhiệm vụ dự án;
- Nếu có nguyện vọng ở lại lâu dài tại nơi đã tình nguyện đến công tác thì
được chính quyền địa phương ưu tiên sắp xếp việc làm, tạo điều kiện về chỗ ở,
phương tiện sản xuất và các điều kiện sinh hoạt để ổn định cuộc sống;
- Nếu có nguyện vọng lập nghiệp, đưa gia đình đến định cư hoặc xây
dựng gia đình và định cư tại địa bàn công tác thì được hưởng thêm mức hỗ trợ di
dân theo quy định hiện hành;
- Được cộng điểm ưu tiên khi thi tuyển vào công chức, viên chức theo quy
định của pháp luật; khi được tuyển vào công chức, viên chức nhà nước thì không
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phải thực hiện chế độ tập sự, thử việc và được bổ nhiệm ngay vào ngạch được
tuyển dụng; sau khi bổ nhiệm vào ngạch được nâng lương lần đầu sớm hơn quy
định hiện hành 12 tháng;
- Được ưu tiên xét tuyển đi đào tạo cao đẳng, đại học, sau đại học và
nghiên cứu sinh ở trong và ngoài nước hoặc đi lao động có thời hạn ở nước
ngoài nếu có nguyện vọng và đủ tiêu chuẩn; nếu tham gia thi tuyển vào các hệ
đào tạo cao đẳng, đại học và sau đại học thì được ưu tiên cộng điểm vào kết quả
thi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Những đội viên có thành tích xuất sắc, có nguyện vọng công tác lâu dài
tại đoàn kinh tế quốc phòng được ưu tiên xem xét, tuyển dụng phù hợp với biên
chế theo quy định của Bộ Quốc phòng.
V. HỒ SƠ THỦ TỤC:
1. Hồ sơ: Theo bộ hồ sơ xin việc làm, cụ thể gồm:
- Đơn xin việc;
- Giấy khai sinh (bản sao);
- Bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời các trường
THCN, cao đẳng hoặc đại học (công chứng); nếu được tiếp nhận vào đơn vị
công tác, khi đi mang theo bằng hoặc chứng nhận tốt nghiệp tạm thời để đối
chiếu, sau đó trả lại cá nhân quản lý.
- Phiếu khám sức khoẻ: Phiếu sức khoẻ của cơ quan y tế cấp huyện, thị,
thành phố theo mẫu quy định của Bộ y tế và các phiếu xét nghiệm HIV, các chất
ma tuý còn hiệu lực trong 6 tháng tính đến ngày 15/8/2010 (nếu có)
- Chứng minh nhân dân (công chứng).
2. Quy trình thủ tục:
- Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn giao cho các đơn vị tiếp nhận hồ sơ
TTTTN 174 cụ thể như sau:
+ Ban Thường vụ huyện Đoàn Hải Hà tiếp nhận hồ sơ của trí thức trẻ trên
địa bàn huyện, phối hợp với Lâm trường 103 thuộc Đoàn KTQP 327 tổng hợp
hồ sơ đăng ký, tiến hành thâm nhập tuyển chọn trí thức trẻ.
+ Ban Thường vụ huyện Đoàn Bình Liêu tiếp nhận hồ sơ của trí thức trẻ
trên địa bàn huyện, phối hợp với Lâm trường 155 thuộc Đoàn KTQP 327 tổng
hợp hồ sơ đăng ký, tiến hành thâm nhập tuyển chọn trí thức trẻ.
+ Ban Thường vụ Thành Đoàn Móng Cái tiếp nhận hồ sơ của trí thức trẻ
trên địa bàn huyện, phối hợp với Lâm trường 42 thuộc Đoàn KTQP 327 tổng
hợp hồ sơ đăng ký, tiến hành thâm nhập tuyển chọn trí thức trẻ.
+ Ban Thanh niên nông thôn, công nhân, viên chức và đô thị Tỉnh Đoàn:
tiếp nhận hồ sơ TTTTN của các huyện, thị, thành Đoàn còn lại gửi về và nhận
trực tiếp hồ sơ của các cá nhân đăng ký tham gia chương trình. Phối hợp với
Ban Quân lực, Phòng Tham mưu Đoàn KT- QP 327 tuyển chọn trí thức trẻ.
3. Thời gian tiếp nhận, tuyển chọn hồ sơ: tháng 7- tháng 8/2010
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Cấp tỉnh:
- Xây dựng kế hoạch tuyển chọn Trí thức trẻ tình nguyện triển khai đến
các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh.
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- Phối hợp với các cơ quan báo chí, phát thanh truyền hình, Cổng thông
tin điện tử của tỉnh, Bản tin thanh niên… tuyên truyền về việc tuyển chọn Trí
thức trẻ tình nguyện đến công tác tại Đoàn KT-QP 327 giai đoạn I (2010- 2012).
- Tổng hợp danh sách đăng ký, hồ sơ và gửi về Ban Quân lực- Ban QLDA
174/KT-QP 327.
- Giao ban Thanh niên Nông thôn, Công nhân, Viên chức và Đô thị Tỉnh
Đoàn là bộ phận thường trực tiếp nhận hồ sơ của Trí thức trẻ đến đăng ký.
2. Cấp huyện:
- Phối hợp với các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình địa phương
tuyên truyền về mục tiêu, nhiệm vụ, quyền lợi được hưởng, những thuận lợi và
khó khăn trong thời gian công tác tại Đoàn KT-QP 327; động viên trí thức trẻ đã
tốt nghiệp các trường Đại học, Cao đẳng, THCN tham gia tình nguyện tại Đoàn
KT-QP 327.
- Lập danh sách, trực tiếp tiếp nhận hồ sơ của các trí thức trẻ đến đăng ký;
tổng hợp danh sách và gửi hồ sơ về Tỉnh Đoàn Quảng Ninh qua Ban Thanh
niên, nông thôn, công nhân viên chức và đô thị trước ngày 30/7/2010.
- Riêng Ban Thường vụ Huyện Đoàn Bình Liêu, Huyện Đoàn Hải Hà và
Thành Đoàn Móng Cái tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động ĐVTN
tham gia chương trình, đảm bảo có từ 10- 20 trí thức trẻ tình nguyện tham gia
tuyển chọn. Phối hợp với các lâm trường thuộc Đoàn KT- QP trên địa bàn để
tuyển chọn. Báo cáo kết quả tuyên truyền, vận động đăng ký tham gia về Tỉnh
Đoàn Quảng Ninh trước ngày 30/7/2010.
Nhận được kế hoạch, đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thị, thành Đoàn
chủ động thực hiện các nội dung tuyên truyền để công tác tuyển chọn trí thức trẻ
tình nguyện đạt hiệu quả.
Nơi nhận:
- Ban Bí thư, Ban Quốc tế, Ban Tuyên giáo, Ban
TNNT TWĐ;
- Bộ Tư lệnh Quân khu 3;
- Ban Dân vận, ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ;
- Đoàn KT- QP 327;
- Thường trực Tỉnh Đoàn;
- Các ban CM, đơn vị trực thuộc Tỉnh Đoàn;
- 19 đầu mối;
- Lưu.

TM. BAN THƢỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN
PHÓ BÍ THƢ THƢỜNG TRỰC

Hoàng Bá Nam
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