
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

TỈNH NAM ĐỊNH 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 THANH TRA SỞ  

Số:         /KH-TTr           Nam Định, ngày    tháng 10 năm 2020 

 

KẾ HOẠCH  

Chuyển đổi vị trí công tác  

 

Căn cứ Luật phòng, chống tham nhũng ngày 20/11/2018; 

Căn cứ 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; 

Căn cứ Thông tư số 10/2014/TT-TTCP ngày 24/11/2014 của Thanh tra 

Chính phủ quy định chi tiết danh mục vị trí công trác thanh tra của công chức 

trong các cơ quan thanh tra nhà nước phải định kỳ chuyển đổi; 

Thực hiện Kế hoạch số 2453/KH-SGTVT ngày 11/12/2019 của Sở Giao 

thông vận tải về chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức 

không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý Thanh tra Sở xây dựng kế hoạch thực hiện 

như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Mục đích: 

- Thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với thanh tra viên, công 

chức và nhân viên thuộc Thanh tra Sở nhằm chủ động phòng ngừa tham nhũng 

và các vi phạm về nội quy, quy chế, kỷ luật cơ quan, vi phạm pháp luật của đội 

ngũ thanh tra viên, công chức và nhân viên thuộc Thanh tra Sở trong thực thi 

công vụ. 

- Đào tạo, rèn luyện, nâng cao năng lực, tinh thần trách nhiệm, ngăn ngừa 

tư tưởng trì trệ trong đội ngũ công chức, thanh tra viên và người lao động thuộc 

Thanh tra Sở. 

2. Yêu cầu: 

- Thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác phải bám sát kế hoạch, đảm 

bảo công khai, minh bạch, không gây mất đoàn kết nội bộ, không làm xáo trộn 

hoạt động, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan và không làm ảnh 

hưởng đến hoạt động của đơn vị. 

- Phải phù hợp với thực tế, có tính khả thi và hiệu quả thiết thực, coi trọng 

công tác tư tưởng, làm cho thanh tra viên, công chức và nhân viên thuộc Thanh 

tra Sở thông suốt về tư tưởng, thống nhất nhận thức để tự giác thực hiện. 

- Thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác phải phù hợp với chuyên 

môn, nghiệp vụ đang làm hoặc đang phụ trách. 

II. NỘI DUNG NHIỆM VỤ 

1. Đối tượng thuộc diện chuyển đổi vị trí công tác: 
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a) Công chức, thanh tra viên, nhân viên có thời gian giữ một vị trí công tác 

trong các lĩnh vực: thanh tra hành chính; thanh tra chuyên ngành; giải quyết 

khiếu nại, tố cáo; thanh tra phòng, chống tham nhũng; tiếp công dân; xử lý đơn 

khiếu nại, tố cáo; giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra; quản lý theo địa 

bàn, lĩnh vực, đối tượng chuyên quản được phân công về thanh tra, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng phải định kỳ chuyển đổi vị trí khi 

đủ thời gian công tác tại một vị trí theo quy định. 

b) Những trường hợp sau đây đã đến thời hạn chuyển đổi nhưng chưa thực 

hiện chuyển đổi; việc chuyển đổi được thực hiện khi không còn lý do để chưa 

chuyển đổi: 

- Công chức đang trong thời gian bị xem xét xử lý kỷ luật; 

- Công chức đang trong thời gian bị khởi tố, điều tra hoặc có liên quan đến 

công việc đang điều tra, thanh tra, kiểm tra; 

- Công chức đang điều trị bệnh hiểm nghèo theo quy định của Bộ Y tế, đi 

học dài hạn hoặc được cử đi biệt phái; 

- Công chức nữ đang trong thời gian mang thai hoặc nuôi con dưới 36 

tháng tuổi. Trường hợp phải nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi (do vợ mất hoặc 

trường hợp khách quan khác) thì công chức nam cũng được áp dụng như công 

chức nữ; 

- Công chức đang làm Trưởng Đoàn thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; 

Tổ trưởng Tổ xác minh giải quyết khiếu nại, tố cáo; Tổ trưởng Tổ Giám sát, 

thẩm định và xử lý sau thanh tra. 

c) Không thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức có thời 

gian công tác còn lại dưới 18 tháng trước khi đủ tuổi nghỉ hưu. 

d) Đối với các vị trí đặc thù, không bố trí được vị trí tương ứng để thực 

hiện chuyển đổi, hoặc phân công nhiệm vụ, Chánh Thanh tra trực tiếp báo cáo 

Ban Giám đốc Sở để xem xét, quyết định. 

2. Phương thức thực hiện việc luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác 

- Chuyển đổi giữa các vị trí công tác cùng chuyên môn, nghiệp vụ, cụ thể: 

giữa các Đội Thanh tra giao thông, Bộ phận Văn phòng thuộc Thanh tra Sở; 

thực hiện chuyển đổi vị trí thông qua việc điều động giữa các bộ phận, phân 

công lại các lĩnh vực quản lý, địa bàn được theo dõi, phụ trách. 

- Việc chuyển đổi vị trí công tác được thực hiện bằng văn bản điều động 

công chức, thanh tra viên hoặc nhân viên các Đội Thanh tra giao thông, Bộ phận 

Văn phòng hoặc Văn bản phân công nhiệm vụ của Chánh Thanh tra Sở theo quy 

định của pháp luật. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

- Các đồng chí lãnh đạo thanh tra, thanh tra viên, công chức và nhân viên 

trong toàn lực lượng thanh tra nghiêm túc triển khai Kế hoạch này.  
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- Bộ phận văn phòng, chủ trì rà soát, tổng hợp danh sách cán bộ, công 

chức, thanh tra viên và người lao động thuộc đơn vị đủ điều kiện thực hiện  

chuyển đổi vị trí công tác, báo cáo Chánh Thanh tra. 

- Văn phòng Thanh tra Sở, tham mưu giúp Chánh Thanh tra ban hành danh 

sách và các văn bản có liên quan đến việc chuyển đổi vị trí công tác của công 

chức, thanh tra viên và nhân viên thuộc diện chuyển đổi vị trí công tác. 

Trên đây là Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác của Thanh tra Sở GTVT, 

yêu cầu toàn thể cán bộ, thanh tra viên, công chức, nhân viên trong lực lượng 

thanh tra thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này./. 

Nơi nhận: CHÁNH THANH TRA 
- Lãnh đạo Sở; (để b/c) 

- Văn phòng Sở; (để ph/h) 

- Lãnh đạo Thanh tra Sở; 

- Toàn thể Thanh tra viên, công chức, nhân viên 

trong Thanh tra Sở; 

- Lưu: TTr. 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Cao 
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