
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẢO LÂM 

 

Số:           /UBND-NV 
V/v thống kê số năm công tác 

đối với công chức,viên chức; 

công chức cấp xã 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

     Bảo Lâm, ngày       tháng 01 năm 2022 

 

 

  Kính gửi:   

    - Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện;  

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Căn cứ Luật phòng chống tham nhũng năm 2018; Căn cứ 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, trong đó ban hành các 

quy định cụ thể về định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức; 

Thực hiện Kế hoạch số 2367/KH-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2021 của 

Ủy ban nhân dân huyện về chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, 

viên chức năm 2022. 

Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan đơn vị thực hiện một số việc 

như sau: 

1. Đối với Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện thống kê số năm 

công tác đối với công chức, viên chức Kế toán (Riêng phòng Giáo dục & Đào 

tạo huyện thống kê thêm số năm công tác của các Kế toán trường học)  

(có biểu mẫu kèm theo) 

2. Đối với Ủy ban nhân dân các xã thống kê số năm công tác đối với 03 vị 

trí sau: 

+ Chức danh Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường; 

+ Chức danh Văn phòng - Thống kê; 

+ Chức danh Văn hóa - Xã hội. 

 (có biểu mẫu kèm theo) 

3. Gửi danh sách thống kê số năm công tác của các vị trí trên về Ủy ban 

nhân dân huyện (qua Phòng Nội vụ) trước ngày 15 tháng 01 năm 2022 

4. Giao Phòng Nội vụ  

- Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các cơ quan chuyên môn thuộc UBND 

huyện; các xã, thị trấn triển khai thực hiện. 

- Tổng hợp danh sách, số năm công tác của các vị trí trên 
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- Tháng 2 năm 2022 dự kiến tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện ban 

hành Quyết định điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với vị trí công chức, 

viên chức Kế toán; công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi 

trường; Chức danh Văn phòng - Thống kê; Chức danh Văn hóa - Xã hội. 

Đề nghị các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, Ủy ban nhân dân 

các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện theo đúng nội dung, thời gian 

quy định. Trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc báo cáo về 

UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) để xem xét, giải quyết./. 

Nơi nhận:                                                                       
- Như trên; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, Các PCT huyện; 

- Lưu: VT, NV. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Mã Gia Hãnh 
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