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 UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /SYT-TCCB 

V/v tiếp tục thực hiện định kỳ 

chuyển đổi vị trí công tác đối với 

cán bộ, công chức, viên chức 

Nam Định, ngày       tháng 10 năm 2022 

                                        

Kính gửi: Các đơn vị trong ngành. 

             

Thực hiện 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; 

Thực hiện công văn số 209/UBND-VP8 ngày 19/4/2022 của UBND tỉnh 

Nam Định về việc thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, 

công chức, viên chức, Sở Y tế đã triển khai đến các cơ quan, đơn vị trong toàn 

ngành. 

Để thống nhất trong toàn ngành và để báo cáo UBND tỉnh kết quả thực 

hiện của các cơ quan, đơn vị trong ngành năm 2022, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị 

trong ngành tiếp tục thực hiện một số nội dung sau: 

1- Quán triệt, phổi biến các quy định: 

- Quán triệt, phổ biến các quy định về chuyển đổi vị trí công tác của người 

có chức vụ, quyền hạn và các công việc theo quy định của Luật phòng, chống 

tham nhũng năm 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 tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị. 

2- Việc chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn và 

các công việc trong cơ quan, đơn vị được thống nhất thực hiện như sau: 

2.1- Về đối tượng chuyển đổi vị trí công tác: 

- Việc chuyển đổi vị trí công tác được áp dụng đối với cán bộ, công chức, 

viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trong cơ quan, đơn 

vị. Trường hợp đối tượng chuyển đổi vị trí công tác được quy định trong các 

Thông tư, Quyết định của các bộ, cơ quan ngang bộ khác với đối tượng quy định 

tại Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 và 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 
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hành Luật phòng, chống tham nhũng thì áp dụng quy định của Luật phòng, 

chống tham nhũng để thực hiện. 

- Đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý 

không thuộc đối tượng chuyển đổi nhưng trực tiếp đảm nhiệm những công việc 

thuộc danh mục vị trí công tác phải chuyển đổi, thủ trưởng cơ quan, đơn vị căn 

cứ vào tình hình thực tiễn và tính chất của nhiệm vụ, công vụ, quyết định điều 

động, luân chuyển để phòng, ngừa tham nhũng. 

2.2- Các trường hợp chưa thực hiện chuyển đổi và không thực hiện 

chuyển đổi vị trí công tác: Thực hiện theo Điều 38 và khoản 2 Điều 39 Nghị 

định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ. 

2.3- Nguyên tắc chuyển đổi vị trí công tác: 

- Phải đảm bảo khách quan, hợp lý, phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ 

không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan, đơn vị. 

- Phải thực hiện theo kế hoạch và được công khai trong cơ quan, đơn vị. 

- Không lợi dụng việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, 

công chức, viên chức vì vụ lợi hoặc để trù dập cán bộ, công chức, viên chức. 

2.4- Danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán 

bộ, công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý được thực hiện 

theo quy định tại Thông tư, Quyết định của các bộ, cơ quan ngang bộ. Đối với 

các lĩnh vực mà các bộ, cơ quan ngang bộ chưa có quy định cụ thể thì áp dụng 

danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác được quy định tại Luật 

phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 

01/7/2019 của Chính phủ. 

2.5- Phương thức thực hiện chuyển đổi vị trí công tác: 

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

thực hiện theo quy định tại Điều 37 Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 

01/7/2019 của Chính phủ, theo hai phương thức cụ thể sau: 

+ Chuyển đổi vị trí công tác cùng chuyên môn, nghiệp vụ từ bộ phận này 

sang bộ phận khác (Khoa, phòng, ban) trong cùng cơ quan, đơn vị hoặc giữa các 

cơ quan đơn vị trong ngành hoặc giữa các sở, ban ngành, các đơn vị sự nghiệp 

thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố. 

+ Chuyển đổi vị trí công tác giữa các lĩnh vực, địa bàn được phân công 

theo dõi, phụ trách, quản lý trong cùng khoa, phòng, ban thuộc cơ quan, đơn vị. 
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2.6- Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Định kỳ hàng năm, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải ban 

hành và công khai kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với người có chức vụ, 

quyền hạn theo thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức. Kế hoạch 

phải nêu rõ mục đích, yêu cầu, danh mục vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi, 

danh sách trường hợp cụ thể phải chuyển đổi, thời gian thực hiện, quyền và 

nghĩa vụ của người phải chuyển đổi vị trí công tác và biện pháp tổ chức thực 

hiện. 

Đối với những trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 25 Luật phòng, 

chống tham nhũng năm 2018 và khoản 1 Điều 39 Nghị định số 59/2019/NĐ-CP 

“ Đối với cơ quan, đơn vị chỉ có một vị trí phải định kỳ chuyển đổi công tác mà 

vị trí này yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ đặc thù so với vị trí khác của cơ quan, 

đơn vị”, thì thủ trưởng cơ quan đơn vị lập danh sách đề nghị Sở Y tế xây dựng 

kế hoạch chuyển đổi chung giữa các đơn vị trong ngành. Trường hợp không thể 

chuyển đổi được trong ngành, Sở Y tế lập danh sách báo cáo UBND tỉnh quyết 

định (Chủ tịch UBND tỉnh lập kế hoạch chuyển đối chung trong phạm vi toàn 

tỉnh). 

Bước 2: Cấp có thẩm quyền quyết định chuyển đổi, thông báo công khai 

bằng văn bản cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc đối tượng chuyển đổi biết 

trước 30 ngày và tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức, viên chức bàn 

giao công việc cho cán bộ, công chức, viên chức khác trong thời hạn từ 01 đến 

05 ngày làm việc trước khi bắt đầu thực hiện chuyển đổi (áp dụng đối với trường 

hợp điều động từ khoa, phòng, ban, đơn vị  này sang khoa, phòng, ban, đơn vị 

khác hoặc giữa các sở, ban ngành trong tỉnh). 

Bước 3: Chậm nhất là trước 03 ngày làm việc tính đến thời hạn chuyển 

đổi, cơ quan, đơn vị có thẩm quyền chuyển đổi phải ban hành Quyết định điều 

động cán bộ, công chức, viên chức hoặc trưởng các Khoa, phòng, ban, đơn vị 

trực tiếp sử dụng cán bộ, công chức, viên chức ban hành thông báo phân công 

theo dõi, phụ trách, quản lý các lĩnh vực, địa bàn cho cán bộ, công chức, viên 

chức (văn bản phân công phải được người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm 

quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức phê duyệt). 

3. Trách nhiệm thực hiện: 

- Các đơn vị thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công 

chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý theo đúng quy định của Luật phòng, 

chống tham nhũng và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính 

phủ. 
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- Định kỳ trước ngày 01 tháng 01 hàng năm, các cơ quan, đơn vị lập danh 

sách các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức phải định kỳ chuyển đổi công 

tác mà vị trí này có yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ đặc thù so với vị trí khác, 

không thể chuyển đổi trong cơ quan, đơn vị báo cáo Sở  Y tế để Sở Y tế xây 

dựng kế hoạch chuyển đổi trong ngành hoặc báo cáo UBND tỉnh trước ngày 

15/01 hàng năm theo quy định của UBND tỉnh. 

- Định kỳ trước ngày 10 tháng 12 hàng năm các cơ quan, đơn vị gửi báo 

cáo kết quả thực hiện trong năm về Sở Y tế để Sở Y tế tổng hợp báo cáo UBND 

tỉnh trước ngày 20/12 hàng năm. 

(Sở gửi kèm công văn số 209/UBND-VP8 ngày 19/4/2022 của UBND 

tỉnh Nam Định). 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Các Đ/c LĐ Sở; 

- Các phòng, ban chức năng Sở; 

- Lưu: VT, TCCB. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Trung Kiên 
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