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KÉ HOACH
Dinh kÿ chuyên aôi vi tri công tac O6i voi công chüc, viên chûc

không giü chrfrc vg lânh d4o, quân lÿ Sô Thông tin và Truyèn thông
theo Nghi tlinh 15812007/ND-CP và Nghi tlinh l50l20t3A[D-CP

Càn cir Nghi ilinh sô 158/2007^IE-CP ngày 27 thang l0 nàm 2OO7 ctta
Chinh phü quy dinh danh msc câc vi tri công tâc vàthùi han dinh kÿ chuyén dôi
v! tri công tâc ctôi vôi cân bQ, công chüc, viên chüc; Nghi dlnh sô |iO/2OI3/\ID-
CP ngày 01 thâng 1l nàm 2Ol3 cüa Chinh phü süa aôi, Uô sung mQt sô dièu cüa
Nghi dinh sô ls8lzOO7ÀlD-CP ngày 27 thâng l0 nàm 2OO7 cüa Chinh phü quy
dinh danh muc câc vi tri công tâc và thùi hpn dinh kÿ chuyén aôi vi tri công tâc
OOi vOi cân bQ, công chürc, viên chüc;

Càn cü Quyét dinh sô 645IQD-UBND ngày OBl6l2OOg cüa Üy ban nhân
dân tinh Hà Nam ban hành ké hoach triên khai thyc hiÇn quy dinh danh mqc câc
vi tri công tâc và thùi kÿ chuyén Aôi vi trf công tâc dôi voi cân bQ, công chric,
viên chüc.

Sô Thông tin và Truyèn thông xây dpg Ké hoech dinh kÿ chuyên dôi vi tri
công tâc nhu sau:

r. MUC oicn, yÊu cÀu
1. Mgc tlich

- Chuyên Aôi vi tri công tâc trong co quan, don vi cô sü dung ngân sâch

Nhà nuôc eôi vOi công chfic, viên chûc tryc tiép tiép xüc và giâi qryét công viÇc
i.,

cüa co quan, tô chüc, don vi, câ nhân nhàm chü clQng phông chông tham nhüng
và làm trong spch dQi ngü.

- Bô trf, râp xép công chüc, viên chüc phù hçrp vôi chuyên môn, nghiÇp vp
dugc dào t4o và sô truùng câ nhân.

2. Yêu càu

- ViÇc chuyén Aôi vi trf công tâc phâi khâch quan, công tâm, khoa hgc và

hçp lÿ, không gày mâtdoàn két va không làm xâo trQn sy ôn dinh trong co quan,

don vi; không ânh huông dén tâng, giâm biên ché cûa câc co quan, don vf .

- Không thgc hiÇn viÇc chuyén Aôi v! trf công tâc trâi vôi chuyên môn,

nghiÇp vU dang làm ho4c dang php trâch cüa công chüc, viên chric.

- Không lqi dung câc quy dinh vè dinh kÿ chuyén Aôi vi trf công tâc dtii vôi
công chric, viên chirc vi mçc dfch vp tgi hoac Oé tru dpp công chüc, viên chûc.
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- Công chüc, viên chûc dugc chuyên aôi vi tri công tâc phâi châp hành
,t-'

nghiêm câc quyêt dinh cüa thü trucvng co quan, don vi hoflc quyêt dinh cüa co
quan thâm qrryèr, câp trên tr.uc tiép.

^ rr. Ngr DUNG VÀ niNH THIIC DINH Xÿ CnUvÉN OÔr VI TRi
CONG TAC

1. NOi dung ilinh kÿ chuyên Oôi vi trf công tâc

- Dinh § chuyên dôi vi tri công tâc tri bô phan này sang bô phân khâc cùng

chuyên môn, nghiÇp vg trong timg don vi.

- Dinh kÿ chuyên «lôi v! tri công tâc giüa câc don vi trong pham vi quân lÿ
cüa Sô Thông tin và Truyèn thông.

2. Hinh thrfrc ilinh kÿ chuyên Oôi vi tri công tâc

- Dugc thUc hiçn bàrg hinh thüc ban hanh Quyét dinh dièu dông, bO tri
công chüc, viên chüc.

- Dôi vôi viÇc chuyên ctôi vi tri công tâc trong nqi bô don vi thi thü truông
dcrn vi dugc quyè, bti tri viên chüc, nhân viên trong don vi cüa minh quân lÿ.
Truùng hqp chuyên Oôi vi tri công tâc sang dcrn vi khâc cô chuyên môn, nghiÇp

vp phù hçrp do Sô Thông tin và Truyèn thông xem xét, .u qryét dinh dièu dqng
công chric, viên chüc.

rrr. THÙr H4.N vÀ cÂc vI TRi cHUyEN oÔr cÔNc rÂc
1. Thùi hpn tlinh kÿ chuyên aôi vi tri công tâc

Thùi hqn chuyên Aôi v! tri công tâc là 02 nâm (dû 24 thâng) <tén 05 nàm
(dü 60 thâng) e6i vOi công chüc, viên chüc tai câc linh vpc càn phâi chuyén dôi
theo quy dinh.

2. Câc vi trf công tâc trong câc lÏnh og" 
"àn 

chuyên tlôi

- Ho4t «lông quân lÿ tài chinh, ngân sâch, tài san cüa nhà nuôc;

- Câc hopt d§ng thanh tra;

- Công tâc tuyén dUng, dào t4o, thi tuyên, thi nâng ng4ch công chüc, viên
chûc, công tâc nhân sg và quân lÿ nhân lçc.

- Ho4t dông quan 1ÿ, dièu hành công tâc ké hopch và <làu ü trong câc co
quan nhà nuôc.

3. Nhüng truùng hgp chua thgc hiÇn viÇc ilinh kÿ chuyén Aôi vi tri
công tâc

- Công chirc, viên chüc dang trong thùi gian bi xem xét, xü lÿ § lupt.

- công chûc, viên chüc dang trong thùi gian bi khôi tô, dièu tra ho{c cô
f . A -Aliên quan dên công viÇc dang b! thanh tra, kiêm tra.
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- Çông chüc, viên chric dang dièu tr! bçnh hiém nghèo theo quy illnh cüa
Bô Y té, di hqc dài h4n ho[c dusc cü di biÇt phâi.

- Công chirc, viên chürc nü dang trong thùi gian mang thai ho{c nuôi con
duôi 36 thâng tupi. fruone hÇp công chüc, viên chüc nam phâi nuôi con nhô
du6i 36 thâng tuôi 1ao lrg mât hoflc truèrng hçp khâch quan rura.; thi cüng dugc
âp dung nhu công chûc, viên chirc nü quy dlnh t4i khoân này.

IV. TÔ CHIIC THI/C HIEN
1. câc phông, tlcrn vi thuQc sô cd trâch nhiÇm chi rlgo thg,c hiÇn

nhiing nhiÇm vB sau:

- Tô chüc hqp dé triên khai nQi dung Ké hoach này cho toàn thê công
chirc, viên chirc trong co quan, don vi minh.

- Không thgc hiÇn chuyén aôi vi tri công tâc theo dinh kÿ AOi vOi công
chfrc, viên chric cô thoi gian công tâc côn lpi duôi 18 thâng truôc khi dü tuôi
nghi huu.

;Lap ké ho4ch chuyén aôi vi tri công tâc dtii vôi công chüc, viên chü'c
chuyên dôi trong nQi bô co quan, don v! mïnh.

- Tô chüc và t4o dièu kiÇn thufn lgi cho công chüc, viên chüc bàn giao
công viÇc. Công chric, viên chric trong diÇn chuyên dôi vi tri công tâc dugc
giü nguyên ng4ch, mirc luong theo quy dinh, dugc huông câc quyèn lgi nhu
công chûc, viên chüc cüa don v! tpi noi chuyên Aôi v! tri.

- Eôi voi don vi chî c6 mQt v! trf trong danh mpc dlnh § chuyên dôi v! tri
công tâc, mà vi tri này cô yêu càu chuyên môn, nghiÇp vp khâc v6i câc vi tri
khâc cüa don vi thi don vi bâo câo, tham muu Lânh dpo Sô quyét ctinh viÇc

chuyén Oôi vi tri công tâc theo dinh kÿ.

2. Vàn phông sô huông dân câc cd quan, tlon vi trong viÇc thçc hiÇn

chuyén Oôi vi tri công tâc dugc quy ttinh trong Ké hogch.

Tông hçrp danh sâch, tham muu phuûïg ân chuyên Oôi vi tri công tâc dtii
voi côngihüô, viên chüc ghuyên Aôi eon vi này sang don vi khâc và bâo câo

Giâm dôc Sô xem xét, quyét dinh dièu dông công chûc, viên chric.

Trong quâ trinh triên khai thgc hiÇn, néu cô khô khàn, vuông mâc câc dcvn

vibâo câo Lânh dao Sô qua Vàn phông sÔ dê xem xét, giâi quyêt ./.

ctÂirt DÔc
Noi nhfrn:
- Lânh dao sô;
- Câc phông, don vi thuÔc sÔ;

- Luu: VT.
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