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UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH 
 

Số :            /TB-UBND 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

         

TP.Nam Định, ngày      tháng     năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức (Kế toán, phụ trách kế toán) 

các phòng chuyên môn và Công chức Địa chính - Xây dựng - Đô thị - 

Môi trường phường, Công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng- 

Môi trường xã thuộc UBND thành phố Nam Định 

 
 

Căn cứ Luật Phòng chống Tham nhũng ngày 20/11/2018; Nghị định 

59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật, phòng chống tham nhũng.  

Thực hiện Quyết định số 1631/QĐ-UBND ngày 28/02/2022 của Uỷ ban nhân 

dân Thành phố Nam Định về việc ban hành Kế hoạch thực hiện định kỳ chuyển đổi 

vị trí công tác đối với công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự 

nghiệp thuộc Thành phố Nam Định năm 2022.  

Xét Tờ trình đề nghị của UBND các phường, xã, hồ sơ của công chức các xã, 

phường phải định kỳ chuyển đổi vị trí công tác và đề nghị của phòng Nội vụ thành 

phố tại Tờ trình số 150/TTr-P.NV ngày 9/5/2022 về việc Thông báo chuyển đổi vị 

trí công tác đối với công chức (Kế toán, phụ trách kế toán) các phòng chuyên môn 

và Công chức Địa chính - Xây dựng - Đô thị - Môi trường phường, Công chức Địa 

chính - Nông nghiệp - Xây dựng- Môi trường xã thuộc UBND thành phố Nam Định. 

Sau khi thống nhất trong Lãnh đạo UBND Thành phố tại Biên bản họp ngày      

17/05/2022. Uỷ ban nhân dân Thành phố Nam Định thông báo các chức danh công 

chức (Kế toán, phụ trách Kế toán) các phòng chuyên môn thuộc Thành phố Nam 

Định và Công chức Địa chính - Xây dựng - Đô thị - Môi trường phường, Công 

chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng - Môi trường xã thuộc UBND thành 

phố Nam Định phải định kỳ chuyển đổi vị trí công tác và phương án chuyển đổi vị 

trí công tác năm 2022 như sau: 
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I. Thời gian thực hiện chuyển đổi vị trí công tác  

1. Đối với công chức (Kế toán, phụ trách kế toán) các phòng chuyên môn 

thuộc UBND Thành phố. 

- Thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức (Kế toán, phụ 

trách kế toán) các phòng chuyên môn thuộc UBND Thành phố thực hiện trong 

tháng 6/2022. 

2. Đối với các chức danh công chức xã, phường: 

2.1 Thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác đối với chức danh công chức Công 

chức Địa chính - Xây dựng - Đô thị - Môi trường phường và công chức Địa chính - 

Nông nghiệp - Xây dựng - Môi trường xã thời gian tháng 6/2022. 

2.2. Thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác đối với chức danh công chức 

Công chức Văn hoá - Xã hội phụ trách công tác Lao động -TBXH xã, phường thời 

gian tháng 12/2022. 

II. Danh sách công chức và phương án chuyển đổi. 

1. Danh sách công chức (Kế toán, phụ trách kế toán) các phòng chuyên 

môn thuộc UBND Thành phố và phương án thực hiện chuyển đổi vị trí công tác 

trong năm 2022 (theo biểu mẫu số 1). 

2. Danh sách công chức Địa chính - Xây dựng - Đô thị - Môi trường 

phường, Công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng - Môi trường xã 

thuộc UBND thành phố Nam Định và phương án thực hiện chuyển đổi vị trí 

công tác trong năm 2022 cụ thể:  

- Tổng số công chức Địa chính - Xây dựng - Đô thị - Môi trường phường, 

Công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng - Môi trường xã thuộc UBND 

thành phố Nam Định là 51 người (22 đơn vị có 02 công chức Địa chính; 02 đơn vị 

có 03 công chức Địa chính; 01 đơn vị có 01 công chức Địa chính) trong đó: 

+ Danh sách công chức Địa chính - Xây dựng - Đô thị - Môi trường phường 

và Công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng - Môi trường xã chưa thực 

hiện việc chuyển đổi vị trí công tác trong năm 2022 theo quy định tại điều 38 
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Nghị định số 59/2019 ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật, phòng chống tham nhũng là 25 người (theo biểu mẫu 02). 

+ Danh sách công chức Địa chính - Xây dựng - Đô thị - Môi trường phường 

thực hiện thực hiện phương án chuyển đổi trong nội bộ phường là 12 người (theo 

biểu mẫu 03). 

+ Danh sách công chức Địa chính - Xây dựng - Đô thị - Môi trường phường 

đủ điều kiện phải chuyển đổi vị trí công tác là 10 người (theo biểu mẫu 04). 

+ Danh sách công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng - Môi trường 

xã đủ điều kiện phải chuyển đổi vị trí công tác là 04 người (theo biểu mẫu 05). 

III. Thời hạn định kỳ chuyển đổi. 

- Thời hạn định kỳ chuyển đổi công tác của công chức (Kế toán, phụ trách Kế 

toán) các phòng chuyên và công chức Địa chính - Xây dựng - Đô thị - Môi trường 

phường, Công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng - Môi trường xã được 

thực hiện theo quy định. 

Thông báo phương án chuyển đổi vị trí công tác được đăng tải trên Cổng thông 

tin điện tử Thành phố và được công khai tới công chức phải thực hiện việc chuyển 

đổi vị trí công tác trước 30 ngày khi bắt đầu thực hiện chuyển đổi vị trí công tác. 

Uỷ ban nhân dân Thành phố thông báo để các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên 

quan được biết và triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:   
- TT UBND Thành phố  

- Các phòng chuyên môn; 

- UBND các xã, phường; 

- Cổng TT điện  tử Thành phố; 

- Lưu: VT, P.NV. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH                                                                                     

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Như 
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