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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:            /UBND-NV Cao Lộc, ngày       tháng 02 năm 2023 

  
V/v Rà soát chuyển đổi  

vị trí công tác năm 2023 

 

 
Kính gửi:  

- Các Phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện; 

- Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện; 

- Các trường học thuộc UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 
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 xây dựng kế hoạch chuyển đổi một số vị trí công tác theo quy định đảm 

bảo khách quan, khoa học và hợp lý, UBND huyện yêu cầu các phòng chuyên 

môn, đơn vị sự nghiệp; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên 

huyện; UBND các xã, thị trấn; các trường học công lập thực hiện rà soát, lập danh 

sách các đối tượng thuộc diện chuyển đổi vị trí công tác năm 2023 như sau: 

1. Đối với các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, Trung tâm Giáo dục 

nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; các trường học công lập: đối tượng là 

công chức, viên chức  kế toán đã có thời gian công tác tại đơn vị đủ từ 24 tháng 

trở lên. 

2. Đối với UBND các xã, thị trấn: đối tượng gồm Công chức Địa chính - 

xây dựng - đô thị và môi trường (đối với thị trấn) phụ trách công tác địa chính; 

công chức Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã) phụ 

trách công tác địa chính và công chức Tài chính - kế toán đã có thời gian công tác 

đủ từ 24 tháng trở lên  

(Có biểu mẫu đính kèm Công văn) 

3. Lưu ý:  

* Trường hợp chưa thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác thực hiện theo 

Điều 38, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP: 

- Người đang trong thời gian bị xem xét, xử lý kỷ luật. 

- Người đang bị kiểm tra, xác minh, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử. 

- Người đang điều trị bệnh hiểm nghèo được cơ quan y tế có thẩm quyền xác 

nhận; người đang đi học tập trung từ 12 tháng trở lên, người đang biệt phái. 

- Phụ nữ đang trong thời gian mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 36 tháng 

tuổi; nam giới đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi do vợ mất hoặc trong trường 

hợp khách quan khác. 
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* Không thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với người có thời gian công 

tác còn lại dưới 18 tháng cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu. 

 4. Thời gian hoàn thành:  

- Các trường học gửi về UBND huyện (qua Phòng Giáo dục và Đào tạo) 

trước ngày 28/02/2023. Phòng Giáo dục và Đào tạo tổng hợp gửi UBND huyện 

(qua Phòng Nội vụ) trước ngày 03/3/2023. Bản giấy và file mềm của các đơn vị 

trường học gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo theo địa chỉ gmail: 

tochuccanbo.giaoduccaoloc@gmail.com. 

- Các Phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp; Trung tâm Giáo dục nghề 

nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện; UBND các xã, thị trấn gửi bản giấy và file 

mềm về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) tổng hợp trước ngày 03/3/2023 theo địa 

chỉ gmail: noivucaoloc.ls@gmail.com. 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc liên hệ về UBND huyện (qua Phòng 

Nội vụ, số điện thoại: 02053.862.029) để thống nhất giải quyết./. 

 
Nơi nhận:                                                                                         
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các Phòng: Nội vụ; GD&ĐT; 

- Lưu: VT. 

 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Anh 
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