
  
 

UBND TỈNH SƠN LA 

BAN DÂN TỘC 
 

  Số:        /KH-BDT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

             Sơn La, ngày  22  tháng  3  năm 2021 
 

   
KẾ HOẠCH 

Thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức                    

cơ quan Ban Dân tộc tỉnh năm 2021   
 

Căn cứ Luật số 36/2018/QH14 ngày  20/11/2018 của Quốc hội khóa XIV 

về phòng chống tham nhũng; 

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 22/2018/QĐ-UBND ngày 17/7/2018 của Ủy Ban 

nhân dân tỉnh về việc ban hành phân cấp quản lý biên chế, cán bộ công chức, 

viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp 

công lập trên địa bàn tỉnh.  

Căn cứ Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của UBND 

tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Ban Dân tộc tỉnh Sơn La;  

Thực hiện Công văn số 723/UBND-NC ngày 17/3/2021 của Ủy Ban nhân 

dân tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh xây dựng kế hoạch định kỳ chuyển đổi vị trí công tác 

đối với cán bộ, công chức năm 2021 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU: 

 1. Mục đích: 

- Việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức 

nhằm tạo điều kiện cho công chức, viên chức rèn luyện, nâng cao năng lực công 

tác thực tiễn, trưởng thành về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình 

hình mới và có nguồn nhân lực kế cận các chức danh khi cần thiết. 

- Nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn điều kiện phát sinh tham nhũng 

tại các Phòng chuyên môn, đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. 

- Thông qua việc chuyển đổi vị trí công tác, phát hiện năng lực sở trường 

của công chức, viên chức để có điều kiện đào tạo nghiệp vụ chuyên sâu.  Nhằm 

bố trí, sắp xếp cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức phù hợp. 

 2. Yêu cầu: 

- Trưởng Phòng chuyên môn tổ chức phổ biến, tuyên truyền các văn bản 

chỉ đạo về việc chuyển đổi vị trí công tác đến tất cả cán bộ công chức. 
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- Tất cả công chức, viên chức thuộc đối tượng chuyển đổi vị trí công tác 

phải chấp hành Quyết định chuyển đổi vị trí công tác của người có thẩm quyền.  

- Việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác phải được tiến hành theo kế 

hoạch, đảm bảo dân chủ, khách quan, đúng quy định. Được công bố công khai 

trong nội bộ cơ quan và được thực hiện trong phạm vi thẩm quyền quản lý, gắn 

với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. 

 II. NỘI DUNG HÌNH THỨC: 

- Việc thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác là quy định bắt buộc, 

thường xuyên, áp dụng đối với tất cả công chức, viên chức  được bố trí vào lĩnh 

vực công tác thuộc danh mục các lĩnh vực ngành, nghề quy định tại Phụ lục kèm 

theo Nghị định 59/2019/NĐ-CP. 

- Việc chuyển đổi vị trí công tác được thực hiện bằng hình thức ban hành 

Quyết định điều động hoặc Thông báo phân công nhiệm vụ đối với công chức, viên 

chức có đủ thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan đơn vị. 

III. THỜI HẠN VÀ CÁC VỊ TRÍ PHẢI CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ 

CÔNG TÁC: 

1. Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác: 

Thời hạn chuyển đổi công tác là từ 02 năm (đủ 24 tháng) đến 05 năm (đủ 

60 tháng) đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. 

2. Danh sách công chức thuộc đối tượng chuyển đổi vị trí công tác: 

(có danh sách kèm theo) 

3. Số lượng định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong năm 2021: 

Trên cơ sở mục đích, yêu cầu và thời gian định kỳ chuyển đổi vị trí công 

tác của Kế hoạch năm 2020, trong quý I năm 2021 Ban Dân tộc đã thực hiện 

chuyển đổi 01 vị trí công tác:  vị trí Kế toán. 

- Hình thức: Chuyển đổi trong đơn vị.     

- Trong năm 2021: Ban Dân tộc không có vị trí công tác cần chuyển đổi 

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ: Có trách nhiệm phổ biến 

nội dung của Luật phòng chống tham nhũng; 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 (Chương V) và Kế hoạch này đến cán bộ công 

chức thuộc phạm vi quản lý. 

2. Giao Chánh Văn phòng:  Định kỳ tham mưu, tổng hợp, đề xuất tổ chức 

thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức thuộc danh 
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mục chuyển đổi đúng quy định. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nội 

dung kế hoạch này và báo cáo theo quy định. 

 Trên đây là kế hoạch định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, 

công chức cơ quan Ban Dân tộc tỉnh. Yêu cầu Trưởng các Phòng thuộc Ban và 

cán bộ, công chức cơ quan nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình triển khai thực 

hiện, nếu có vướng mắc kịp thời báo cáo về Văn phòng để tổng hợp, báo cáo 

Lãnh đạo Ban xem xét, giải quyết./. 
  

Nơi nhận: 

- Sở Nội vụ;   
- Cấp ủy chi bộ; 
- Lãnh đạo Ban,  
- Các phòng; 
- Trang TTĐT của ban; 
- Lưu: VT, CVP. 

 

TRƯỞNG BAN 
 

 

 
 
 
 

 
Đinh Trung Dũng   

  



  
 

DANH SÁCH 
Cán bộ, công chức định kỳ chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 59/NĐ-CP 

(Kèm theo Kế hoạch số  47 /KH-BDT ngày 22/3/2021 của Ban Dân tộc tỉnh) 

 

TT Họ và tên Năm sinh 
Trình độ chuyên môn, vị trí 

công tác 

Thời gian bắt đầu 

thực hiện nhiệm vụ 

thời gian dự 

kiến chuyển 

đổi  

Ghi chú 

1 Bà Hà Ngọc Hải 1988 Đại học, kế toán Ban từ tháng 3/2021 2025  

2 Ông Vàng A Sao 1964 Đại học, Thanh tra viên, Thanh 
tra chuyên ngành, PCTN   

từ tháng 4/2018 2022  

3 Ông Lò Văn Hùng  1983 Đại học, Thanh tra viên chuyên 

ngành công tác dân tộc  

từ tháng 7/2018 2023  

4 Bà Nguyễn Thị Kim Anh  1978 Đại học, Thanh tra viên chuyên 
ngành công tác dân tộc  

từ tháng 7/2018 2023  

5 Ông Đinh Thế Phú  1982 ĐH, Chuyên viên phòng CSDT 

(công tác đấu thầu)  

từ tháng 11/2020 2025  
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