
 

ỦY BAN NHÂN DÂN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HUYỆN BẮC BÌNH                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 533  /BC-UBND                                    Bắc Bình, ngày 29 tháng 11 năm 2019 

 

BÁO CÁO 

Về việc thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác 

của công chức, viên chức năm 2019.  

 

Thực hiện công văn số: 1081/SNV-CBCC ngày 16/5/2013 của Sở Nội vụ về 

việc báo cáo công tác chuyển đổi vị trí công tác. Nay Ủy ban nhân dân huyện Bắc 

Bình báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

 1. Kết quả thực hiện: 

Qua rà soát năm 2019, có 42 vị trí công tác thuộc 08 cơ quan, đơn vị được 

xác định nằm trong danh mục các vị trí công tác cần phải chuyển đổi, đồng thời dự 

kiến thời điểm và nhiệm vụ phải chuyển đổi sau khi đủ thời gian đảm nhận nhiệm 

vụ theo quy định.  

Trong năm 2019, toàn huyện đã có 14 công chức, viên chức của 05 cơ quan, 

đơn vị thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác.  

(Danh sách kèm theo) 

 2. Đánh giá chung: 

 Hầu hết Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có nghiên cứu và triển khai quán 

triệt các văn bản của cấp trên về việc thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác 

trong công chức, viên chức. 

 Các cơ quan, đơn vị có xây dựng kế hoạch thực hiện định kỳ chuyển đổi vị 

trí công tác và thực hiện quy trình chuyển đổi đúng theo quy định. 

Việc chuyển đổi vị trí công tác theo danh mục quy định nhằm không tạo điều 

kiện tiêu cực phát sinh của công chức khi thực hiện nhiệm vụ, đồng thời nâng cao 

khả năng nghiên cứu tìm hiểu về mọi lĩnh vực công tác để thích ứng với yêu cầu 

nhiệm vụ mới.  

 Việc chuyển đổi vị trí công tác cũng ảnh hưởng đến tính hoạt động liên tục 

cho công việc chung như: chưa có thời gian tiếp cận công việc mới do đó còn lúng 

túng trong thực hiện nhiệm vụ, dẫn đến tiến độ công việc chậm hoàn thành theo 

thời gian quy định.  

3. Phương hướng nhiệm vụ thời gian đến: 

 Thời gian đến, Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện 

một số nội dung về thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, 

viên chức như sau: 



 

 - Đôn đốc các cơ quan, đơn vị chưa thực hiện việc rà soát, lập danh sách để 

xác định thời gian chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức phụ trách 

các nhiệm vụ quy định tại danh mục các vị trí công tác định kỳ chuyển đổi tại Mục 

II Kế hoạch số: 23/KH-UBND ngày 11/4/2008 của UBND huyện. 

 - Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đã thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác 

thường xuyên đôn đốc, kiểm tra hiệu quả công việc của công chức, viên chức để 

kịp thời sửa chữa thiếu sót. 

- Tiếp tục rà soát các vị trí công tác cần chuyển đổi trong danh mục quy định 

để chỉ đạo các phòng ban chuyên môn thực hiện việc định kỳ chuyển đổi theo Kế 

hoạch đã đề ra.  

 - Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo định kỳ theo quy định. 

 Trên đây là báo cáo việc thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trên địa 

bàn huyện Bắc Bình năm 2019./. 

 

 

         CHỦ TỊCH 
Nơi nhận:                  
- Sở Nội vụ; 

- CT, PCT/UBND huyện; 

- Phòng Nội vụ; 

- Thanh tra huyện; 

- Lưu. 

 

                          Lê Văn Long 
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