
        UBND TỈNH NAM ĐỊNH     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

    

Số:        /QĐ-SGTVT        Nam Định,  ngày        tháng 12 năm 2019 

 
QUYẾT ĐỊNH  

Về việc phê duyệt danh sách công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh 

đạo quản lý thực hiện chuyển đổi vị trí công tác năm 2020 

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI NAM ĐỊNH  
 

 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 Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND ngày 20/8/2019 của UBND tỉnh 

Nam Định ban hành quy định quản lý tổ chức bộ máy cán bộ, công chức, viên 

chức giáo viên mầm non hợp đồng, lao động hợp đồng trong các cơ quan hành 

chính, đơn vị sự nghiệp công lập; người giữ chức danh, chức vụ trong doanh 

nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước thuộc tỉnh Nam 

Định; 

Căn cứ Kế hoạch 2453/KH-SGTVT ngày 11/12/2019 của Sở Giao thông 

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

không giữ chức vụ quản lý; 

 Căn cứ Văn bản số 1201/SNV-TTr ngày 21/10/2019 của Sở Nội vụ về việc 

chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức; 

Theo đề nghị của Văn phòng Sở, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh sách công chức, viên chức không giữ chức vụ  lãnh 

đạo quản lý thực hiện chuyển đổi vị trí công tác năm 2020 (có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Việc chuyển đổi vị trí công tác phải đảm bảo công khai, minh bạch, 

tăng cường hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng tại các phòng, ban, đơn vị.  

Điều 3. Văn phòng Sở, các phòng, ban, đơn vị có liên quan và các công 

chức, viên chức có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.              

Nơi nhận:                                GIÁM ĐỐC  
- Như Điều 3;  

- Sở Nội vụ (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, VPS; 

  

                       

                                                                              Trần Văn Công      

      

 

 

 



DANH SÁCH 
Công chức, viên chức chuyển đổi vị trí công tác năm 2020 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-SGTVGT ngày        /12/2019 của Sở GTVT) 

 

TT Họ và tên 
Chức vụ đơn vị 

công tác 

Thời gian 

chuyển đổi 

Hình thức 

chuyển đổi 

1 Trần Thị Cúc 
Chuyên viên phòng 

QLCLCTGT 
Quý I/2020 

Phân công lại 

nhiệm vụ trong 

cùng phòng 

2 Hoàng Mạnh Tuấn 
Chuyên viên phòng 

QLCLCTGT 
Quý I/2020 

Phân công lại 

nhiệm vụ trong 

cùng phòng 

3 Trịnh Duy Hải 
Chuyên viên phòng 

QLVT- PTNL 
Quý II/2020 

Phân công lại 

nhiệm vụ trong 

cùng phòng 

4 Nguyễn Xuân Văn 
Cán sự phòng 

QLVT- PTNL 
Quý II/2020 

Phân công lại 

nhiệm vụ trong 

cùng phòng 

5 Lê Huy Du 
Chuyên viên phòng 

QLVT- PTNL 
Quý II/2020 

Phân công lại 

nhiệm vụ trong 

cùng phòng 

6 Trịnh Văn Nam 
Chuyên viên phòng 

QLVT- PTNL 
Quý II/2020 

Phân công lại 

nhiệm vụ trong 

cùng phòng 
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