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KẾ HOẠCH 

Chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức năm 2021 

 

 Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Luật Viên chức ngày 

15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ công chức và 

Luật viên chức ngày 25/11/2019; 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 thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham 

nhũng ngày 20/11/2018; Kế hoạch số 242/KH-UBND, ngày 21/01/2021 của 

UBND tỉnh về việc triển khai công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 trên 

địa bàn tỉnh. Ban Quản lý Khu kinh tế xây dựng Kế hoạch tiếp tục thực hiện 

chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức trong cơ quan như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

- Chuyển đổi vị trí công tác nhằm rèn luyện, đào tạo, bồi dưỡng, giúp cán 

bộ, công chức có kiến thức toàn diện đáp ứng yêu cầu công tác cán bộ trước mắt 

và lâu dài của cơ quan. 

- Khắc phục tâm lý chủ quan, thỏa mãn, trì trệ khi công tác ở một vị trí, 

một địa bàn góp phần tạo điều kiện cho đội ngũ công chức phát huy năng lực, sở 

trường trong hoạt động. 

- Thực hiện các quy định về phòng ngừa tham nhũng. 

2. Yêu cầu: 

- Đảm bảo việc bố trí cán bộ khách quan, công khai, dân chủ. Phù hợp với 

chức năng, nhiệm vụ và vị trí việc làm, phù hợp với trình độ, năng lực và phẩm 

chất của mỗi công chức, cân đối về chuyên môn, độ tuổi, giới tính … giữa các 

phòng nhằm hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao và không làm ảnh hưởng đến 

hoạt động bình thường của cơ quan, đơn vị; thực hiện đúng nguyên tắc hoán vị, 

không ảnh hưởng đến tăng, giảm biên chế đã giao. 

- Phải được tiến hành theo kế hoạch, công bố công khai trong nội bộ cơ 

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

- Việc luân chuyển công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thực hiện theo 

quy định về luân chuyển cán bộ. 

II. NỘI DUNG 

1. Đối tượng áp dụng: 
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Công chức đang công tác tại Văn phòng, các phòng chuyên môn thuộc Ban 

Quản lý Khu kinh tế. 

2. Những trường hợp chưa thực hiện luân chuyển, chuyển đổi vị trí 

công tác:  

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

gian bị khởi tố, điều tra hoặc có liên quan đến công việc đang bị 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. 

3. Trường hợp đặc biệt trong chuyển đổi vị trí công tác 

-  Đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị chỉ có một vị trí trong danh mục định kỳ 

chuyển đổi mà vị trí này có yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ khác với các vị trí 

còn lại của cơ quan, tổ chức, đơn vị đó thì việc chuyển đổi do người đứng đầu 

cơ quan cấp trên trực tiếp lập kế hoạch chuyển đổi chung. 

- Không thực hiện luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác theo định kỳ đối 

với công chức có thời gian công tác còn lại dưới 18 tháng trước khi đủ tuổi nghỉ 

hưu. 

4. Thời hạn định kỳ chuyển đổi công tác là: 

- Từ đủ 02 năm đến 05 năm theo đặc thù của từng ngành, lĩnh vực. 

5. Phương thức thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác được thực 

hiện theo điều 37 của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của 

Chính phủ, cụ thể: 

- Đối với trường hợp chuyển đổi vị trí công tác cùng chuyên môn, nghiệp 

vụ từ bộ phận này sang bộ phận khác trong cùng cơ quan, tổ chức, đơn vị trong 

phạm vi quản lý thì phải ra quyết định điều động và thông báo công khai bằng 

văn bản cho cán bộ, công chức thuộc đối tượng chuyển đổi biết trước 30 ngày 

khi bắt đầu chuyển đổi vị trí công tác. 

- Đối với trường hợp chuyển đổi vị trí công tác giữa các lĩnh vực được 

phân công theo dõi, phụ trách, quản lý (trong cùng bộ phận) thì người đứng đầu 

đơn vị trực tiếp sử dụng công chức có văn bản phân công theo dõi, phụ trách 

quản lý lĩnh vực cho công chức, viên chức và văn bản phân công phải được phê 

duyệt của lãnh đạo cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý công chức. 

6. Danh mục vị trí công tác định kỳ chuyển đổi: 

Công chức làm việc tại một số vị trí liên quan đến công tác tổ chức cán bộ, 

quản lý tài chính công, tài sản công, đầu tư công, trực tiếp tiếp xúc và giải quyết 
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công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác phải được định kỳ luân 

chuyển, chuyển đổi vị trí công tác, cụ thể: 

a) Quản lý ngân sách, tài sản trong cơ quan, đơn vị: Phân bổ ngân sách; Kế 

toán; Mua sắm công. 

b) Trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc: 

- Tổ chức cán bộ: Thẩm định nhân sự để trình cấp có thẩm quyền bổ 

nhiệm, điều động, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên 

chức; Tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức; Thẩm định hồ sơ để trình cấp 

có thẩm quyền phê duyệt về tổ chức bộ máy, biên chế; thẩm định các đề án 

thành lập mới, sắp xếp lại các cơ quan, đơn vị; Thẩm định hồ sơ để trình cấp có 

thẩm quyền quyết định các hình thức thi đua, khen thưởng, kỷ luật; Quản lý, 

thực hiện chế độ tiền lương đối với công chức, viên chức, người lao động. 

- Xây dựng: Cấp giấy phép trong lĩnh vực xây dựng; Thẩm định dự án xây 

dựng; Quản lý quy hoạch xây dựng; Quản lý, giám sát chất lượng các công trình 

xây dựng; Thẩm định, lập kế hoạch, kiểm soát, giám sát, điều phối, đền bù, giải 

phóng mặt bằng. 

- Tài nguyên và môi trường: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu, sử dụng tài sản gắn liền với đất; Xử lý hồ sơ giao đất, cho thuê 

đất, thu hồi đất; Xử lý vi phạm về môi trường.  

- Đầu tư: Thẩm định, cấp giấy chứng nhận đầu tư của nước ngoài vào Việt 

Nam và của Việt Nam ra nước ngoài; Thẩm định dự án; Đấu thầu và quản lý đấu 

thầu; Lập, phân bổ, quản lý kế hoạch vốn; Quản lý quy hoạch; Quản lý khu công 

nghiệp; Quản lý doanh nghiệp. 

- Lao động: Thẩm định và cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại 

Việt Nam. 

- Thanh tra và phòng, chống tham nhũng: Tiếp công dân, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng của cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

7. Danh sách công chức phải định kỳ chuyển đổi vị trí công tác: 

7.1. Danh sách công chức định kỳ chuyển đổi vị trí công tác:  

 

Stt 

Danh sách công 

chức, viên chức 

chuyển đổi vị 

trí công tác 

Đơn vị công tác; nhiệm 

vụ chính, chủ yếu 

Thời điểm 

giữ vị trí 

công tác 

hiện  tại 

Đến hạn 

phải 

thực hiện 

chuyển 

đổi 

Chưa 

đến hạn 

chuyển 

đổi 

01 Nguyễn Thị Hà Văn phòng, phụ trách tổ 

chức, thi đua-khen 

thưởng. 

11/2020  X 

02 Nguyễn Phú Phòng KHTH; phụ trách 12/2018  X 
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Lâm phân bổ ngân sách. 

03 Hồ Quốc Vũ Phòng KHTH; phụ trách 

quản lý, mua sắm tài 

sản. 

9/2018  X 

04 Nguyễn Hoàng 

Long 

Phòng KHTH; phụ trách 

thẩm định dự án xây 

dựng. 

02/2016 X  

05 Trương Thanh 

Tân 

Phòng KHTH; phụ trách 

phân bổ ngân sách. 
9/2019  X 

06 Bành Đức Hải Phòng QLĐT; Phụ trách 

thẩm định dự án. 
02/2016 X  

07 Nguyễn Quốc 

Văn 

Phòng QLĐT; Phụ trách 

quản lý doanh nghiệp. 
9/2019  X 

08 Tạ Thị An Phòng QLĐT; Phụ trách 

quản lý doanh nghiệp. 
02/2016 X  

09 Phan Văn Châu Phòng QLXDTNMT; 

Phụ trách thẩm định dự 

án xây dựng; Quản lý 

quy hoạch xây dựng. 

02/2016 X  

10 Hồ Tấn Cường Phòng QLXDTNMT; 

Phụ trách xử lý hồ sơ 

giao đất, cho thuê đất, 

thu hồi đất 

02/2016 X  

11 Nguyễn Văn 

Trung 

Phòng QLXDTNMT; 

Phụ trách xử lý vi phạm 

về môi trường. 

02/2016 X  

12 Nguyễn Văn 

Vịnh 

Phòng QLXDTNMT; 

Phụ trách quản lý quy 

hoạch xây dựng. 

09/2019  X 

  

 7.2. Việc chuyển đổi vị trí công tác công chức trong năm 2021 như sau: 
 

Stt Họ và tên 

Đơn vị hiện 

đang công 

tác 

Đơn vị công tác sau chuyển 

đổi 

Thời gian 

đảm nhiệm 

vị trí công 

tác sau 

chuyển đổi 



5 

01 Nguyễn Hoàng 

Long 

Phòng KHTH Chuyển đổi vị trí công tác giữa 

các lĩnh vực được phân công 

theo dõi, phụ trách, quản lý 

(trong cùng bộ phận) 

 

02 Bành Đức Hải Phòng QLĐT Chuyển đổi vị trí công tác giữa 

các lĩnh vực được phân công 

theo dõi, phụ trách, quản lý 

(trong cùng bộ phận) 

 

03 Tạ Thị An Phòng QLĐT Chuyển đổi vị trí công tác giữa 

các lĩnh vực được phân công 

theo dõi, phụ trách, quản lý 

(trong cùng bộ phận) 

 

04 Phan Văn 

Châu 

Phòng 

QLXDTNMT 

Chuyển đổi vị trí công tác giữa 

các lĩnh vực được phân công 

theo dõi, phụ trách, quản lý 

(trong cùng bộ phận) 

 

05 Hồ Tấn Cường Phòng 

QLXDTNMT 

Chuyển đổi vị trí công tác giữa 

các lĩnh vực được phân công 

theo dõi, phụ trách, quản lý 

(trong cùng bộ phận) 

 

06 Nguyễn Văn 

Trung 

Phòng 

QLXDTNMT 

Chuyển đổi vị trí công tác giữa 

các lĩnh vực được phân công 

theo dõi, phụ trách, quản lý 

(trong cùng bộ phận) 

 

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc có trách nhiệm: 

- Tiếp tục tổ chức triển khai phổ biến, quán triệt Luật Cán bộ, công chức; 

Luật Viên chức; Luật Phòng, chống tham nhũng và Nghị định số 59/2019/NĐ- 

CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 20/11/2018 đến toàn thể 

công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị. 

- Phối hợp với Văn phòng rà soát danh mục vị trí việc làm đối với công 

chức, viên chức thuộc diện chuyển đổi vị trí công tác để thực hiện định kỳ luân 

chuyển, chuyển đổi vị trí công tác theo quy định. 

2. Trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc căn cứ Kế hoạch này xây dựng 

kế hoạch chuyển đổi vị vị trí công tác đối với viên chức của cơ quan đơn vị để tổ 

chức triển khai thực hiện. Gửi Kế hoạch và và báo cáo kết quả kèm theo danh 

sách viên chức đã thực hiện chuyển đổi và dự kiến chuyển đổi về Văn phòng 

trước ngày 05/12 để tổng hợp báo cáo theo quy định. 
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3. Văn phòng tham mưu thực hiện kế hoạch này; tổng hợp, báo cáo cơ quan 

có thẩm quyền theo quy định. 

Trên đây là kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2021 của Ban Quản lý 

Khu kinh tế./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ; 

- Lãnh đạo BQLKKT tỉnh;  

- Các Phòng, đơn vị trực thuộc; 

- Lưu: VT, VP. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Vũ Mạnh Hải 
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