
 UBND TỈNH NAM ĐỊNH     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

            SỞ Y TẾ                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:        /SYT- TCCB                               Nam Định, ngày       tháng 3 năm 2022 

      V/v xây dựng kế hoạch 

   luân chuyển và chuyển đổi vị trí 

công tác đối với công chức, viên chức.   

 

 

Kính gửi: Các đơn vị trong ngành. 

             

Căn cứ Quy định số 98-QĐ/TW ngày 07/10/2017 của Bộ Chính trị về luân 

chuyển cán bộ;          

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định 

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 Văn bản số 443/SNV-T.Tr ngày 08/3/2022 của Sở Nội vụ tỉnh 

Nam Định về việc thực hiện luân chuyển và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác 

đối với cán bộ, công chức, viên chức. 

Sở Y tế yêu cầu các đơn vị thực hiện những nội dung sau đây: 

1- Tiếp tục nghiên cứu, tổ chức phổ biến, quán triệt tới toàn thể cán bộ, 

công chức, viên chức trong đơn vị Quy định số 98-QĐ/TW ngày 07/10/2017 của 

Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ; Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 

và Nghị định 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ để cán bộ, công 

chức, viên chức nắm rõ quy định của Nhà nước đối với những người thuộc diện 

luân chuyển, thời hạn luân chuyển theo Quy định số 98-QĐ/TW ngày 

07/10/2017 của Bộ Chính trị; Những người làm việc ở các vị trí phải định kỳ 

chuyển đổi vị trí công tác và thời hạn phải định kỳ chuyển đổi vị trí công tác 

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

2- Rà soát, ban hành, công khai kế hoạch, danh sách cán bộ, công chức, 

viên chức lãnh đạo, quản lý giữ chức vụ cấp trưởng đơn vị 2 nhiệm kỳ liên tiếp 

và thực hiện định kỳ luân chuyển hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền luân 

chuyển theo Quy định số 98-QĐ/TW ngày 07/10/2017 của Bộ Chính trị (theo 

biểu 1 gửi kèm). 

3- Rà soát, ban hành, công khai kế hoạch, danh sách cán bộ, công chức, 

viên làm việc ở các vị trí phải định kỳ chuyển đổi vị trí công tác và thực hiện 

định kỳ chuyển đổi vị trí công tác hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền chuyển 

đổi vị trí công tác theo Nghị định 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính 

phủ (theo biểu 2 gửi kèm). 



4- Tổng hợp danh sách các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức phải 

luân chuyển, 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 về Sở Y tế, để Sở Y tế xem xét, xây dựng kế hoạch hoặc đề nghị cơ quan 

có thẩm quyền luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, 

viên chức trong ngành. 

Sở Y tế yêu cầu các đơn vị khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện và 

báo cáo về Sở Y tế trước ngày 27/3/2022 (kèm theo Biểu 1, Biểu 2), 01 File 

mềm dữ liệu gửi về địa chỉ mail: chientccb@gmail.com, để tổng hợp báo cáo, 

trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị báo cáo 

về Sở Y tế (qua phòng TCCB) để xem xét giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Các phòng chức năng Sở Y tế; 

- Lưu: VT, TCCB. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Trung Kiên 
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