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HỒ SƠ TÁC PHẨM DỰ THI 

LIÊN HOAN PHÁT THANH TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII – 2018 

---------------------------------------------- 

 

1. Tác phẩm: 

- Tên tác phẩm: Kỹ năng vào đời 

- Thể loại: Chương trình Phát thanh tổng hợp 

- Thời lượng: 30 phút  

- Thời gian phát sóng: 11g30 ngày 02/01/2018 – Kênh AM 610 Khz.. 

 

2. Tác giả: 

- Tên tác giả, nhóm tác giả: Huỳnh Thị Thùy Linh  

- Đơn vị: Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM 

- Địa chỉ đơn vị: số 3 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, quận 1, 

TPHCM 

- Điện thoại liên hệ: 0906.206.398 

- Email: dolinh185@gmail.com 

3. Nhóm cùng thực hiện tác phẩm: 

- Người thể hiện: Trần Ngọc Tuyết – Nguyễn Quốc Toàn 

- Biên tập: Huỳnh Thị Hồng Yến 

- Kỹ thuật viên dàn dựng: Vũ Minh Quân 

- Đạo diễn: Nguyễn Quốc Minh 

 

 

XÁC NHẬN THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

                  (ký tên, đóng dấu) 
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HỘI NHÀ BÁO TPHCM 

CHI HỘI NHÀ BÁO ĐÀI TIẾNG NÓI NHÂN DÂN TPHCM 

  

TÁC PHẨM DỰ THI LIÊN HOAN PHÁT THANH TOÀN QUỐC 

LẦN THỨ XIII - 2018 

 

-----000----- 
 

 Tên tác phẩm: Kỹ năng vào đời – Chủ đề “Từ Đề án 500 – Nghĩ về 

người trẻ dấn thân” 

 Thể loại: Chương trình Phát thanh tổng hợp 

 Thời lượng: 30 phút 

 Giờ phát sóng: 11g30 ngày 02/01/2018 – Kênh AM 

610 Khz Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM 

 Phụ trách chương trình: Huỳnh Thị Thùy Linh 

 Duyệt: Nguyễn Quốc Minh 

 Địa chỉ: Kênh Thời sự chính trị  

 Điện thoại:  0906.206.398 

  

Nội dung chương trình: 

Kỹ năng vào đời, một chương trình dành riêng cho lứa tuổi teen được phát 

trên làn sóng AM 610 Khz, Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM. Mục đích chương 

trình mong muốn đem lại cho đối tượng học sinh, sinh viên những kỹ năng 

mềm, kỹ năng sống cần thiết để làm hành trang cho họ chuẩn bị bước vào tương 

lai. 

Chủ đề chương trình ngày 02/01: “Từ Đề án 500 – Nghĩ về người trẻ dấn 

thân”. Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về tham gia phát triển 

nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 – 2020, gọi tắt là Đề án 500 – đó là những 

cử nhân vừa mới tốt nghiệp, có nhiệt huyết tuổi trẻ, dám dấn thân và dám thay 

đổi. Họ mong muốn đem những kiến thức của mình ở giảng đường phục vụ 

những vùng khó khăn, truyền cảm hứng sống tích cực cho các học sinh, sinh 

viên.  

 

XÁC NHẬN CỦA BAN BIÊN TẬP 
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ĐÀI TIẾNG NÓI NHÂN DÂN TP.HCM (VOH) 

Kênh Thời sự chính trị AM 610 Khz 

 

KỊCH BẢN CHƯƠNG TRÌNH  KỸ NĂNG VÀO ĐỜI 

Chủ đề: “Từ Đề án 500 – Nghĩ về người trẻ dấn thân” 

02/01/2018 
 

 

Sửa duyệt : Quốc Minh 

Kịch bản : Thùy Linh 

Dẫn chương trình          : Nhã Quỳnh – Quốc Toàn 

Dàn dựng                       : Hồng Yến 

Kỹ thuật : Minh Quân 

Thời lượng                    : 30 phút 

 

   

Thời 

lượng 

NỘI DUNG 

Chào  Nhã Quỳnh: Rất vui gặp lại các bạn trong chương trình Kỹ năng vào 

đời, một chương trình dành riêng cho lứa tuổi teen được phát trên làn 

sóng AM 610 Khz, Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM. Và đúng như 

tên gọi, chương trình mong muốn sẽ đem lại cho các bạn học sinh, 

sinh viên những kỹ năng mềm, kỹ năng sống cần thiết để làm hành 

trang cho mình chuẩn bị bước vào tương lai, các bạn nhé! 

Các bạn ơi, đây là số đầu tiên của năm 2018, thay mặt những người 

thực hiện chương trình, mến chúc các bạn thật nhiều năng lượng để 

bắt đầu một năm mới thật nhiều ý nghĩa nha.  

 (nhạc ngắn) 

 

Tiểu phẩm 

4 phút 39 

giây  

Tiểu phẩm Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng 

Nhân vật: Lan, Minh 

 Lan: (hát) Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ thuộc về ai  

Minh: Ê, nay rảnh rỗi, sinh nông nổi rồi bày đặt hát hò tra tấn người 

khác hả tiểu thơ. 

Lan: Tự nhiên ở đâu chen vô làm người ta mất cảm xúc hà. Tui là tui 

đang suy nghĩ nghiêm túc về tương lai, ông biết hôn! 

Minh: Ghê, ủa mà nay bà bày đặt nghiêm túc nữa. Nghĩ gì, nói nghe 

coi 

Lan: À, thì…bước qua năm mới rồi, cũng là cái năm cuối của mình, 

tui với ổng cũng phải nghĩ sắp tốt nghiệp, mình sẽ đi làm cái gì chứ. 

Minh: À, tưởng cái gì to tát, thì học xong ra trường mà hổng thất 

nghiệp là coi như tui mừng, tui cúng ông địa nải chuối. Vậy là được 

rồi. Còn bà, bà tính làm sao? 
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Lan: Bởi, ta nói, sao ông ăn cái gì chân ông dài, mà cái đầu ông nó 

ngắn quá vậy.  

Minh: Thì tui chỉ vậy thôi đó. Còn bà, dự định làm sao mà bà bày đặt 

nói tui? 

Lan: Đương nhiên là tui có tư tưởng rất lớn. Tui nghĩ là mình phải 

làm cái gì đó thiệt là hoành tráng, một công việc gì đó thiệt là ý 

nghĩa, nói chung là một công việc để đời, như vậy nó mới xứng đáng 

với công sức học hành tuổi trẻ của tui chứ.  

Minh: Trời, nghe thấy ghê quá ta. Nói cụ thể ra coi, bà định ra trường 

làm cái gì? Định xin vô mấy cái công ty nước ngoài, hay tập đoàn đa 

quốc gia, hay vô mấy cái văn phòng đẹp lung linh mà mình coi thấy 

trong tivi…. 

Lan: Xời, mấy công việc tui thấy tầm thường, đầy màu sắc vật chất, 

tui hông có mơ mộng. 

Minh: à, vậy là bà muốn làm việc gì đó mà nó có yếu tố tinh thần cao 

ngất trời hả? Hay xin đi làm cô giáo, gõ đầu trẻ. Hihi, cỡ tướng như 

bà, dịu dàng như bà….mà đi dạy trẻ….hơ hơ 

Lan: Sao….sao….ý ông nói tui hung dữ, dữ dằn, hổng làm cô giáo 

được hả? 

Minh: cái này bà nói, chứ tui hổng có nói à nha. Mà bà nói đại đi, 

quanh quanh co co hoài, làm tui suy diễn ráng chịu à nha. 

Lan: Ông suy diễn sao? 

Minh: Thì ai biết đâu, hổng lẽ bà muốn lên núi, hay vô tuốt mấy cái 

chỗ khỉ ho cò gáy gì đó, rồi làm cái gì đó. 

Lan: Ê….ê…ông nói đúng đó….tui muốn vậy á! 

Minh: Ủa, đoán chơi mà trúng thiệt hả? 

Lan: Ờ…..thì, thiệt ra là tui chưa có nghĩ ra là mai mốt ra trường tui 

muốn làm gì. Tại tui nghĩ, ra trường rồi đi làm, sáng tới cơ quan, 

chiều về nhà, cứ vầy hoài nó nhàm chán quá. Tui muốn làm một cái 

gì đó có ý nghĩa cho cộng đồng, cho xã hội nè. Ông thấy được hôn 

Minh: Công nhận…..bà này….ghê hén 

Lan: Sao mà ghê…. 

Minh: Thì bình thường tui thấy bà cũng thường thường, cũng điệu 

điệu, mà hông có ngờ bà cũng suy nghĩ như thanh niên nghiêm túc 

hén. 

Lan: Quỷ sứ ông, ý ông nói tui tiểu thư, thích ăn sung mặc sướng, 

không chịu được cực khổ chứ gì. 

Minh: Thì ờ… 

Lan: Đó đó, ông là ông coi thường tui quá. Tui là tui muốn cống hiến 

sức trẻ trâu của mình nè. Ê hay giờ tui đi làm mấy công tác tình 

nguyện được không ông? Mình về vùng sâu, vùng xa, tới mấy cái 

chỗ còn nghèo khó, mình giúp bà con, ông thấy được hôn. 

Minh: Quá được luôn ấy chứ. Nhưng mà nói trước là cực lắm à nha, 

thân bà con gái mười hai bến nước, có chịu được cực khổ hôn. Để tui 

coi, da trắng vầy, tay chân khẳng khiu vầy, sao mà dãi nắng dầm 
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sương được trời. Nhắm chừng chịu cực hông được thì thôi xin việc ở 

thành phố cho khỏe bà ơi. 

Lan: Chưa gì hết mà ông hù tui rồi. Nhưng mà tui hạ quyết tâm rồi. 

Tui sẽ liên hệ với trường hoặc là mấy cái tổ chức phi chính phủ gì gì 

đó, tui đăng ký mấy công việc tình nguyện mới được. Nói chung là 

tui phải làm cái gì đó để đời mới được, để sau này có con, tui sẽ kể 

cho con tui về cái thời tuổi trẻ oanh oanh liệt liệt của tui.  

Minh: Ê, nghe có lý à nha. Cho tui một vé với coi.  

Lan: Thiệt hôn đó, tướng vầy chịu cực được hôn ta? 

Minh: Bà khinh thường tui bà. Bà chịu được sao tui chịu hổng được, 

hihi. Chứ ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ khổ thuộc ai, 

đúng hôn! 

Lan: Nói nãy giờ, nghe được mỗi câu này, đúng là thanh niên 

nghiêm túc mà! 

Minh: Chứ sao….. 

Hết 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Toàn: Quý vị và các bạn vừa đến với Tiểu phẩm Ai cũng chọn 

việc nhẹ nhàng – Gian khổ sẽ thuộc về ai. 

(1/2 bài hát Một đời người một rừng cây) 

Quỳnh:  Toàn ơi, đúng là ngày nay có rất nhiều bạn trẻ dám cống 

hiến sức mình cho các hoạt động xã hội, các bạn đã sử dụng những 

kiến thức chuyên môn đã được học ở giảng đường đại học để phục 

vụ cho bà con, tạo ra những giá trị ý nghĩa trong cuộc sống.  

Toàn: Quỳnh biết không, Toàn biết có nhiều bạn trẻ đã tình nguyện 

về các vùng sâu, vùng xa, miền núi để công tác, thực hiện những 

điều đột phá cho địa phương mà các bạn trẻ đến.  

Quỳnh: Có phải Toàn muốn nhắc đến các trí thức trẻ của Đề án thí 

điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về tham gia phát triển nông 

thôn, miền núi giai đoạn 2013 – 2020, gọi tắt là Đề án 500.  

Toàn: Đúng vậy. Các bạn trẻ luôn có những ước mơ, hoài bão muốn 

cống hiến cho các địa phương nơi các bạn đặt chân đến, tuy nhiên họ 

cũng gặp khá nhiều khó khăn.  

Quỳnh: Toàn ơi, nhưng khi các bạn trẻ muốn ở lại công tác lâu dài 

thì địa phương có tạo điều kiện cho các bạn hay không? 

Toàn: Đây cũng là một vấn đề mà các bạn trẻ của Đề án này trăn trở 

đó Quỳnh.   

Quỳnh:  

Thưa quý vị và các bạn, 

Mặc dù trí thức trẻ được đánh giá ghi nhận kết quả công việc 

tại địa phương, nhưng nhiều nơi vẫn chưa có định hướng quy hoạch 

trí thức trẻ công tác lâu dài tại địa phương, đó là điều trăn trở của hầu 

hết trí thức trẻ của Đề án 500.  

Nhiều trí thức trẻ bày tỏ, trong khi họ có khao khát làm điều gì 
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Band trao 

đổi 2 phút 

47 giây 

đó đột phá cho địa phương nhưng lại gặp sự cản trở từ tâm lý ngại 

thay đổi của chính quyền địa phương. Thậm chí có một số địa 

phương vẫn chưa hiểu rõ ý nghĩa về Đề án này nên vẫn chỉ coi trí 

thức trẻ của Đề án 500 như “người ngoài”, khiến cho trí thức trẻ 

không biết đi đâu, về đâu sau khi kết thúc Đề án.   

Nguyễn Minh Bính, công tác tại xã Cát Chánh, huyện Phù Cát, 

tỉnh Bình Định bày tỏ, ngay khi anh về công tác anh đã mạnh dạn 

thực hiện cải cách hành chính tại xã như triển khai văn phòng điện 

tử, phần mềm quản lý nhân khẩu, hộ khẩu. Tuy nhiên, điều anh trăn 

trở đó là việc phải mất nhiều thời gian để thuyết phục, kiên nhẫn 

thực hiện vì vướng tâm lý ngại thay đổi của địa phương: 

(PV: Xin chào anh Minh Bính. Khi tình nguyện về địa phương 

công tác, anh đã ứng dụng những kiến thức gì đã học để phục vụ cho 

địa phương? 

Minh Bính: Mình nghĩ thứ nhất bất kỳ sự thay đổi nào cũng sẽ 

tạo ra khó khăn ban đầu cho công chức tại nơi làm việc. Bởi tâm lý 

lâu nay họ thích quy củ, ngại thay đổi. Họ ngại chứ không phải là 

không thích thay đổi, và họ phải thấy được kết quả của sự thay đổi 

đó thế nào. Nếu mình chứng minh và hỗ trợ cho các anh chị làm việc 

được hiệu quả là họ làm ngay. Giống như mình triển khai thực hiện 

văn phòng điện thử, ban đầu mọi người không dùng. Sau đó mình đề 

xuất tạo tài khoản cho từng cá nhân, mọi người ai cũng có máy tính. 

Mình cũng phải cài sẵn vào máy tính cho họ, để khi mở máy tính lên 

là có sẵn tài khoản. Nghĩa là phải cho họ sẵn sàng hết, chứ đừng bắt 

họ phải làm nhiều bước, mình làm sao cho họ thấy hiệu quả là sẽ 

dùng. 

PV: Tại địa phương nơi anh công tác, anh có gặp khó khăn 

gì? 

Minh Bính: Mình nghĩ đầu tiên khi về địa phương công tác, 

cái quan trọng nhất là ở địa phương mình chứ không phải từ địa 

phương. Nếu mình về với vai trò niềm nở, hỗ trợ, giúp đỡ…..chứ 

không phải nghĩ mình là cán bộ của Bộ gửi về. Mình làm với nghĩa 

vụ phục vụ nhân dân. Muốn phục vụ nhân dân tốt thì trong nội bộ 

cán bộ phải làm giỏi, làm tốt thì mới phục vụ nhân dân được, người 

ta hay gọi là dịch vụ nội bộ. Khi mình về là mình làm và giúp đỡ các 

công việc cả về chính quyền, đoàn thể. Mình trẻ, có kiến thức, có kỹ 

năng nhất là về công nghệ thông tin thì mình làm. 

PV: Anh có chia sẻ điều gì với các bạn trẻ tình nguyện? 

Minh Bính: Bản thân của từng chức danh, công chức của xã, 

mình phải xác định mình làm gì trong phạm vi chức danh của mình, 

là cái đầu tiên. Sau đó là mình giúp đỡ những chức danh công việc 

khác. Mình phải chủ động hết. 

PV: Cám ơn anh) 

 

Trong khi đó, nhiều trí thức trẻ bày tỏ, dù được đánh giá hoàn 
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thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ, có tinh thần nhiệt huyết cống hiến, tuy 

nhiên, chưa được chính quyền địa phương quan tâm trong việc quy 

hoạch, bố trí công tác. Anh Nguyễn Duy Khánh, công tác tại xã Phú 

Tân, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang, một trong 500 đội viên 

Đề án 500 bày tỏ: 

Band “Là đội viên ở xa, tôi thấy khó khăn về nơi ở, điều kiện 

sinh hoạt. Còn nói chung khi về xã thì tôi cũng được tạo điều kiện về 

cơ sở vật chất, cơ chế làm việc. Trước đây, Huyện đoàn cũng có xin 

rút tôi về nhưng cũng vướng nhiều thủ tục” 

 Bạn Hà Vũ Thi, công tác tại xã Xuân Thọ 2, huyện Sông Cầu, 

Phú Yên nhận định, sự ghi nhận những kết quả của trí thức trẻ không 

đồng đều giữa các địa phương, cái hiểu của chính quyền địa phương 

cũng không giống nhau về đề án này. Dẫn một trường hợp của người 

bạn cùng Đề án, đó là bạn Hoài Thương công tác tại một xã khác 

cùng huyện. Dù Hoài Thương được cơ quan đánh giá hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ, có đến hai sáng kiến được công nhận trong công 

tác tại địa phương. Tuy nhiên, điều bạn lo lắng là địa phương vẫn 

chưa có sự định hướng cho bạn sau thời gian kết thúc dự án như thế 

nào.  

Thu hút trên 5.300 hồ sơ của trí thức trẻ đăng ký tham gia Đề 

án, Bộ Nội vụ đã tuyển chọn đội viên Đề án của 34 tỉnh với tổng số 

500 đội viên. Trong đó, 100% đội viên đều tốt nghiệp từ đại học trở 

lên, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với từng chức danh công chức 

cấp xã và phù hợp với nhu cầu địa phương. Trí thức trẻ là người dân 

tộc thiểu số tham gia Đề án xấp xỉ 50%, là thuận lợi rất lớn trong 

việc thực hiện nhiệm vụ của đội viên đề án ở cùng dân tộc, miền núi, 

đồng thời góp phần quan trọng vào việc thực hiện chính sách đối với 

người dân tộc thiểu số. 

 

 (nhạc cắt) 

Trailer: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Kỹ năng vào 

đời phát trên làn sóng AM 610 Khz, Đài Tiếng nói nhân dân 

TPHCM (VOH), trong khung giờ từ 11g30 – 12g Thứ 3 hàng tuần, 

phát lại từ 14g30 – 15g và 19g – 19g30 cùng ngày.  

(bài hát Tự nguyện) 

Band 

Phỏng vấn 

5 phút 46 

giây 

Toàn:   
 Thưa quý vị! 

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, gọi tắt là Đề 

án 500 với mục tiêu giúp 500 xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế xã 

hội đặc biệt khó khăn phát triển kinh tế xã hội góp phần xóa đói, 

giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Quan trọng hơn, thông qua 
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các hoạt động thực tiễn tại cơ sở, trí thức trẻ được rèn luyện và tạo 

nguồn cán bộ, công chức cho các địa phương.   

Đánh giá kết quả sơ kết 3 năm thực hiện Đề án cũng như các khó 

khăn của trí thức trẻ tại địa phương công tác, cùng với những giải 

pháp tháo gỡ trong thời gian tới, Phóng viên Thùy Linh phỏng vấn 

ông Vũ Đăng Minh – Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên, Bộ Nội 

Vụ:  

* VOH: Thưa ông, thực hiện Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức 

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

2020, đến nay đã có những kết quả ban đầu như thế nào? 

Ông Vũ Đăng Minh: Qua quá trình công tác tại địa phương, hầu hết 

các bạn đều được đánh giá hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ. 

Nhiều bạn đã có sự tham mưu, đề xuất cho cấp ủy chính quyền triển 

khai các chương trình, đề án phát triển kinh tế xã hội có kết quả cụ 

thể và được chính quyền ghi nhận. Qua đó tạo tiền đề để các bạn làm 

tốt hơn trong thời gian tới. 

Việc thực hiện chính sách đối với Đội viên đã được các cơ quan từ 

Trung ương cho tới địa phương tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, 

đúng với quy định của pháp luật, đặc biệt là hướng dẫn của Bộ Tài 

chính về chế độ tiền lương, phụ cấp thu hút, các hỗ trợ ban đầu được 

thực hiện đầy đủ. 

* VOH: So với công chức đang công tác tại địa phương, trí thức 

trẻ của Đề án này có gì khác biệt và trong thời gian qua, họ đã có 

đóng góp gì cho địa phương nơi mình tình nguyện công tác? 

Ông Vũ Đăng Minh: Các bạn tình nguyện về thì các bạn phải mang 

trong mình bầu nhiệt huyết để xung kích tình nguyện. Bằng tri thức 

của mình, nhiệt huyết của tuổi trẻ, chúng ta tham mưu cho cấp ủy địa 

phương làm tốt công việc. Trước mắt, các bạn phải làm tốt công việc 

chức danh của mình được bố trí. Thứ hai, bằng tâm huyết của mình 

các bạn phải đề xuất để xây dựng các chương trình, đề án, mô hình 

về sản xuất, chăn nuôi, phát triển cộng đồng. Những đề án đó phải 

thiết thực, phù hợp với hoàn cảnh địa phương chứ không cần gì phải 

to tát, góp phần hỗ trợ cho địa phương. Thông qua những mô hình 

đó, bà con tin tưởng và làm theo. 

Tôi vẫn hay nói với Đội viên của chúng tôi rằng, nhân dân, đồng bào 

dân tộc, người ta chỉ làm theo cán bộ làm chứ không phải làm theo 

cán bộ nói. Vì vậy, các bạn phải xây dựng hình ảnh của mình, đó là 

thông qua mô hình, các bạn tập huấn lại cho bà con để bà con triển 

khai. Ví dụ, đội viên của Đề án 500 vừa rồi sau khi làm mô hình 

xong, Đội viên mời bà con ra hội thảo đầu bờ để hướng dẫn cho bà 

con quy trình, cách thức từ việc đào hố, làm đất cho đến bón phân, 

trồng cây, chăm sóc, sâu bệnh cho đến khâu thu hoạch và bảo quản 
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thế nào….Ví dụ, cây vải trước đây chỉ chín trong 1 – 2 tuần là hết, 

nhưng giờ các bạn điều tiết được vải chín thời gian dài ra. Trước đây, 

vải đầu mùa 150.000 đồng/ký, nhưng lúc chín rộ chỉ 20.000 – 30.000 

đồng/ký. Nhưng các bạn đội viên làm mô hình cho vải chín đều ra, 

rải đều trong 2 tháng, giúp bà con thu hoạch vải đều không chín rộ 

cùng lúc, giá thì 80.000 – 90.000 đồng/ký. Như vậy là làm lợi cho bà 

con về mặt kinh tế. 

* VOH: Ông là người theo sát Đề án 500, theo ông các trí thức trẻ 

gặp những khó khăn gì khi về địa phương công tác? 

Ông Vũ Đăng Minh: Khó khăn lớn nhất của các bạn là về mặt cơ sở 

pháp lý. Các địa phương vẫn coi các bạn là trí thức trẻ tình nguyện, 

chưa phải là công chức Nhà nước nên không được phân công giao 

nhiệm vụ và tham mưu đề xuất giống như một người công chức đã ở 

trong bộ máy. Đặc biệt là những vấn đề nhạy cảm, về kinh tế thì các 

bạn không được trực tiếp tham mưu, mà là giúp việc cho một công 

chức ở chức danh đó. Vấn đề ở đây là gì? Trong quyết định 1758 của 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án quy định các bạn được hưởng 

các chế độ chính sách như một công chức nằm trong biên chế Nhà 

nước, nhưng thời hạn trong 5 năm. Cho nên sau 5 năm, nếu làm tốt 

thì trách nhiệm của ban tổ chức sẽ phân công bố trí giao nhiệm vụ 

theo tinh thần kết luận của Bộ Chính trị theo Thông báo 06, thế nên 

tinh thần là như vậy. Ở đây khó khăn nhất vẫn là nhận thức của chính 

quyền cấp xã, vẫn coi trí thức trẻ đến tình nguyện xong rồi lại đi, nên 

chưa phân công hướng dẫn cho các bạn ngay từ ban đầu, chưa có 

hướng quy hoạch, bồi dưỡng, phát triển Đảng và hướng bố trí sử 

dụng sau này. Chúng ta phải xác định kết quả của Đề án là đào tạo 

một lớp cán bộ được tôi luyện qua thực tiễn cơ sở và là nguồn cán bộ 

rất tốt cho địa phương quy hoạch, bố trí sử dụng cho các nhiệm kỳ 

tiếp theo. Tôi nghĩ nhận thức địa phương cũng chưa đầy đủ và chưa 

đáp ứng được mục tiêu của đề án. 

* VOH: Đề án 500 mới đi được nửa chặng đường, vẫn còn khoảng 

3 năm để các trí thức trẻ tiếp tục cống hiến. Theo ông, chúng ta 

cần có các giải pháp ra sao để các trí thức trẻ yên tâm công tác tại 

địa phương trong thời gian tới, thưa ông? 

Ông Vũ Đăng Minh: Tới đây, Bộ Nội vụ sẽ ban hành văn bản để 

thống nhất về việc đào tạo, bố trí sử dụng các trí thức trẻ này trong 

thời gian tới, để làm rõ trách nhiệm cấp ủy chính quyền từ xã đến 

huyện, tỉnh. Nhưng, trên tinh thần địa phương phải coi các bạn đội 

viên này là cán bộ của mình, phải bố trí sử dụng cho hiệu quả để phát 

huy hiệu của Đề án, đồng thời chuẩn bị tốt nguồn nhân lực để bổ 

sung vào cấp ủy chính quyền vào những năm tiếp theo. 

* VOH: Cám ơn ông! 
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Chào hết Quốc Toàn: Vừa rồi phỏng vấn ông Vũ Đăng Minh, Vụ trưởng Vụ 

Công tác thanh niên, Bộ Nội vụ về các giải pháp tạo điều kiện cho trí 

thức trẻ yên tâm công tác và phục vụ cho vùng nông thôn, miền núi. 

Nội dung này cũng đã kết thúc chương trình hôm nay. Nhã Quỳnh, 

Quốc Toàn, biên tập chương trình Thuỳ Linh, dàn dựng Hồng Yến 

cùng kỹ thuật viên Minh Quân mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các 

bạn trong chương trình tuần sau, phát vào lúc 11g30 – 12g Thứ 3 

hàng tuần, phát lại từ 14g30 – 15g cùng ngày./. 

(bài hát Hát từ đồng hoang) 

 
 


