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THÔNG BÁO 

 Về việc thay đổi vị trí công tác theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP và  

Nghị định số 150/2013/NĐ-CP năm 2019 đối với một số công chức cấp xã tại 

Thông báo số 390/TB-UBND ngày 30/5/2019 của UBND huyện 

 
  

Căn cứ Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ 

quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công 

tác đối với cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 

01/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí 

công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công 

chức, viên chức; 

 Căn cứ Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 13/3/2019 của UBND huyện 

Đình Lập Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2019 đối với công chức, viên 

chức theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP của 

Chính phủ; 

 Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Thông báo số 390/TB-UBND ngày 

30/5/2019 về việc thông báo danh sách công chức, viên chức đủ điều kiện thực 

hiện chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP và Nghị định 

số 150/2013/NĐ-CP. Tuy nhiên căn cứ tình hình thực tế về công tác tổ chức cán 

bộ; xét Đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ tại Tờ trình số 165/TTr-NV ngày 

12/6/2019, 

UBND huyện Đình Lập thông báo việc thay đổi vị trí công tác theo Nghị 

định số 158/2007/NĐ-CP và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP năm 2019 đối với 

công chức cấp xã tại Thông báo số 390/TB-UBND ngày 30/5/2019 của UBND 

huyện, cụ thể như sau: 

1. Thay đổi đơn vị công tác tại Thông báo số 390/TB-UBND ngày 

30/5/2019 của UBND huyện: 

- Bà Nông Trịnh Ngọc Tân, công chức Địa chính - nông nghiệp - xây 

dựng và môi trường thuộc UBND xã Đồng Thắng chuyển đổi vị trí công tác về 

UBND xã Châu Sơn theo Thông báo số 390/TB-UBND ngày 30/5/2019 của 

UBND huyện, nay chuyển đổi vị trí công tác từ UBND xã Đồng Thắng về 

UBND xã Đình Lập.  

- Bà Hoàng Thị Thêm, Công chức Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và 

môi trường thuộc UBND xã Bắc Xa chuyển đổi vị trí công tác về UBND xã 
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Đình Lập theo Thông báo số 390/TB-UBND ngày 30/5/2019 của UBND huyện 

nay chuyển đổi vị trí công tác từ UBND xã Bắc Xa về UBND xã Châu Sơn.  

2. Chưa thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 04 công chức 

thuộc chức danh Tư pháp - Hộ tịch trong năm 2019, cụ thể như sau: 

 - Ông Hoàng Văn Lương, công chức Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Đình 

Lập; 

- Ông Nông Đức Tuấn, công chức Tư pháp - Hộ tịch UBND thị trấn Đình 

Lập; 

- Ông Chu Văn Đài, công chức Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Thái Bình; 

- Bà Chu Thị Thanh Loan, công chức Tư pháp - Hộ tịch UBND xã Lâm 

Ca. 

Các nội dung khác tại Thông báo số 390/TB-UBND ngày 30/5/2019 của 

UBND huyện không thay đổi. 

Ủy ban nhân dân huyện thông báo để Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và 

các đối tượng đủ điều kiện chuyển đổi vị trí công tác biết và triển khai thực 

hiện./. 
 

Nơi nhận:                                                                                     
- CT, các PCT UBND huyện; 

- Công chức cấp xã thuộc diện chuyển đổi; 

- Phòng Nội vụ huyện; 

- Lưu: VT. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

 

 

Lê Văn Thắng 
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