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THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp xét danh sách công chức, 

viên chức đủ điều kiện chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 

158/2007/NĐ-CP; Nghị định số 150/2013/NĐ-CP Của Chính phủ 

 

Ngày 24 tháng 5 năm 2019, UBND huyện tổ chức cuộc họp xét danh sách 

công chức, viên chức đủ điều kiện chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 

158/2007/NĐ-CP; Nghị định số 150/2013/NĐ-CP Của Chính phủ. Tham dự 

cuộc họp có đồng chí Lê Văn Thắng, Chủ tịch UBND huyện (chủ trì cuộc họp); 

đồng chí Vi Văn Đông, Phó Chủ tịch UBND huyện; Trưởng các phòng: Nội vụ, 

Tài chính-Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Thanh tra. 

Sau khi nghe Trưởng phòng Nội vụ huyện thông qua tờ trình số 140/TTr-

NV ngày 15/5/2019 về việc đề nghị chuyển đổi vị trí công tác đối với công 

chức, viên chức theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP và Nghị định số 

150/2013/NĐ-CP và ý kiến thảo luận của các thành phần dự họp, Chủ tịch 

UBND huyện kết luận như sau: 

I. CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ CÔNG TÁC THEO NGHỊ ĐỊNH 

158/2007/NĐ-CP và NGHỊ ĐỊNH 150/2013/NĐ-CP 

1. Các cơ quan chuyên môn: UBND huyện nhất trí thực hiện chuyển đổi 

vị trí công tác theo phương án đề xuất của Phòng Nội vụ gồm: Hoàng Mĩ 

Hương, Vi Thị Bích Thủy, Bùi Thế Tùng, Mã Văn Hòa. Riêng đối với ông Lã 

Văn Pẩu, UBND huyện giao cho Phòng Nội vụ phối hợp với Phòng Giáo dục và 

Đào tạo làm công tác tư tưởng để thực hiện chuyển công tác đến đơn vị sự 

nghiệp trường học hoặc ở phòng chuyên khác. Đối với kế toán Phòng Tài 

nguyên và Môi trường nhất trí thực hiện biệt phái kế toán trường học bà Sầm 

Tuyết Nhung, kế toán Trường Tiểu học xã Bắc Lãng. 

2. Các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo: UBND huyện nhất trí thực 

hiện chuyển đổi vị trí công tác theo phương án đề xuất của Phòng Nội vụ gồm: 

Vi Thị Thu Phương, Nông Bích Lệ, Trương Thị Hằng, Vy Thùy Trang, Sái Thu 

Trang, Đỗ Đình Đức, Đặng Thế Hoàn, Nguyễn Thị Giang, Bế Thu Huyền, Nông 

Thị Phượng, Triệu Thị Thúy Hồng, Hoàng Văn Mạnh, Nông Văn Hữu, Vi Thị 

Duyên. 

 3. Công chức Tư pháp-Hộ tịch cấp xã: UBND huyện nhất trí thực hiện 

chuyển đổi vị trí công tác theo phương án đề xuất của Phòng Nội vụ gồm: 

Dương Thị Mai, Nông Văn Du, Hoàng Văn Lương, Nông Đức Tuấn, Chu Thị 

Thanh Loan. Đối với phương án bà Dương Thị Nhi, Công chức Tư pháp-Hộ tịch 

xã Thái Bình chuyển đổi đến nhận công tác tại UBND xã Lâm Ca. Đề nghị 

Phòng Nội vụ phối hợp với Phòng Tư pháp kiểm tra rà soát lại, xem xét phương 

án ông Chu Văn Đài, Công chức Tư pháp-Hộ tịch xã Thái Bình (thay thế bà 
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Dương Thị Nhi) để thực hiện chuyển đổi vị trí đến nhận công tác tại UBND xã 

Lâm Ca. Trường hợp vướng mắc UBND huyện giao Phòng Nội vụ, Phòng Tư 

pháp trao đổi với Sở Nội vụ, Sở Tư pháp để thống nhất thực hiện. 

 4. Công chức Tài chính-Kế toán cấp xã: UBND huyện nhất trí thực hiện 

chuyển đổi vị trí công tác theo phương án đề xuất của Phòng Nội vụ gồm:  

Phương Văn Trường, Bế Bích Phượng, Hoàng Thị Châm, Hoàng Thị Hồi. Riêng 

đối với trường hợp bà Hoàng Thị Châm và Hoàng Thị Hồi có sự chuyển đổi vị 

trí cho nhau, cụ thể: 

 - Bà Hoàng Thị Châm, Công chức Tài chính-Kế toán UBND xã Bính Xá 

chuyển đổi vị trí đến nhận công tác tại UBND xã Cường Lợi; 

 - Bà Hoàng Thị Hồi, Công chức Tài chính-Kế toán UBND xã Lâm Ca 

chuyển đổi vị trí đến nhận công tác tại UBND xã Kiên Mộc. 

 5. Công chức Địa chính - Nông nghiệp - XD & MT cấp xã: Nhất trí thực 

hiện chuyển đổi vị trí công tác theo phương án đề xuất của Phòng Nội vụ gồm: 

Nguyễn Văn Chỉ, Nông Trịnh Ngọc Tân, Vi Văn Hoàn, Hoàng Thị Hoa. Riêng 

trường hợp của bà Hoàng Thị Thêm, hiện đang nuôi con nhỏ 8 tháng tuổi (có 

đơn xin chuyển công tác), UBND huyện giao Phòng Nội vụ trao đổi với Sở Nội 

vụ để thống nhất, báo cáo kết quả về UBND huyện để tổ chức thực hiện. 

II. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI 

1. Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn liên quan 

tiếp tục rà soát danh sách công chức, viên chức đang công tác tại các lĩnh vực 

thuộc danh mục chuyển đổi vị trí công tác, phù hợp với vị trí việc làm thực hiện 

chuyển đổi trong đợt 2 (dự kiến thực hiện tháng 9 năm 2019). 

- Tham mưu hoàn thiện ban hành thông báo danh sách công chức, viên 

chức, công chức cấp xã 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; Tham mưu 

ban hành Quyết định chuyển đổi vị trí công tác theo quy định. 

- Thời gian hoàn thành Thông báo gửi về UBND huyện trước ngày 

28/5/2019. 

2. Các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động rà soát công chức, viên chức đủ 

điều kiện đang công tác tại các lĩnh vực thuộc danh mục chuyển đổi vị trí công 

tác gửi về Phòng Nội vụ để tổng hợp. 

UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị biết, thực hiện./. 

   
Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND huyện; 

- C, PVP HĐND và UBND huyện; 

- Các phòng: Nội vụ, TC-KH, GD và ĐT 

TN và MT, Tư pháp, Thanh tra; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÕNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÕNG 

 
Hoàng Ngọc Thảo 
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