
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HẢI HẬU 

 

Số:         /UBND-NV 
V/v rà soát vị trí việc làm đảm nhiệm theo 
danh mục phải thực hiện chuyển đổi của 

công chức 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hải Hậu, ngày       tháng 9 năm 2022 

 

 Kính gửi: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện 
 

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

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

biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng. Để có cơ sở xây dựng Kế 

hoạch chuyển đổi vị trí việc làm năm 2022 của UBND huyện đảm bảo thời gian, 

đầy đủ các đối tượng theo quy định; UBND huyện yêu cầu các cơ quan chuyên 

môn thuộc UBND huyện: 

1. Rà soát các vị trí việc làm của các công chức thuộc các cơ quan thuộc 

danh mục phải chuyển đổi vị trí việc làm; cung cấp văn bản hiện hành của Bộ 

quản lý chuyên ngành về thời hạn chuyển đổi vị trí việc làm của cơ quan theo 

lĩnh vực; rà soát lĩnh vực, vị trí việc làm phụ trách, thời gian đảm nhận vị trí việc 

làm của từng công chức cơ quan (kể cả công chức lãnh đạo cơ quan); đề xuất 

danh sách công chức thực hiện chuyển đổi vị trí việc làm trên nguyên tắc: 

a) Trường hợp bộ, ngành chủ quản đã ban hành Thông tư quy định thời hạn 

chuyển đổi vị trí việc làm: Công chức thực hiện chuyển đổi đã đảm nhận vị trí 

việc làm trong khoảng thời gian được Thông tư quy định. 

b) Trường hợp bộ, ngành chủ quản chưa ban hành Thông tư quy định thời 

hạn chuyển đổi vị trí việc làm: Công chức thực hiện chuyển đổi đã đảm nhận vị 

trí việc làm trong thời gian tối đa quy định tại khoản 2 Điều 25 Luật Phòng 

chống tham nhũng ngày 20/11/2018. 

2. Biểu rà soát danh mục; văn bản hiện hành của Bộ quản lý chuyên ngành 

về thời hạn chuyển đổi vị trí việc làm của cơ quan; văn bản phân công lĩnh vực 

phụ trách, đảm nhận vị trí việc làm của cơ quan gửi về UBND huyện (qua 

Phòng Nội vụ) chậm nhất ngày 30/9/2022 để làm căn cứ xây dựng kế hoạch 

chuyển đổi vị trí việc làm đối với công chức hành chính theo quy định (chỉ nhận 

báo cáo của các cơ quan bằng văn bản điện tử). 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan nghiêm túc tổ chức thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Như Kính gửi; 

- Lưu: VT, NV. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Đỗ Hải Điền 
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