
 

UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Số:        /KH-STNMT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Nam Định, ngày      tháng 3 năm 2022 

KẾ HOẠCH 

Chuyển đổi vị trí công tác và luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo,  

công chức, viên chức thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2022 

 

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 20 tháng 11 năm 2018; Nghị 

định số 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;  

Căn cứ Quy định số 345-QĐ/TU ngày 21/3/2017 của Tỉnh ủy Nam Định 

quy định về luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp;  

Căn cứ thời gian công tác tại một vị trí của công chức, viên chức và tình 

hình thực tế; Căn cứ tình hình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của 

cơ quan, đơn vị, Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị 

trí công tác (đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý) 

và thực hiện luân chuyển, điều động (đối với lãnh đạo quản lý) năm 2022 như 

sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1.1. Mục đích.  

- Đổi mới và nâng cao chất lượng các khâu của công tác cán bộ, nhằm 

xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực, 

trình độ, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị; đáp ứng yêu cầu 

của một nền hành chính kiến tạo, năng động, hoạt động hiệu lực, hiệu quả để 

nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư.  

- Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 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.  

- Để bố trí, sắp xếp, sử dụng công chức, viên chức, phù hợp với vị trí việc 

làm, cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu ngạch viên chức theo chức danh nghề 

nghiệp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Thực hiện phân bổ chỉ tiêu biên 

chế cho các phòng, đơn vị thuộc Sở, đảm bảo số biên chế tối thiểu theo quy 

định. 

1.2. Yêu cầu  

- Chuyển đổi vị trí công tác, điều động, sắp xếp cán bộ, công chức, viên 

chức phải đảm bảo khách quan, hợp lý, phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ và 

không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan, đơn vị, đảm bảo 

công khai, minh bạch. 



 

- Khi điều động cần sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức đến công 

tác ở những lĩnh vực tương đồng về chuyên môn để tạo điều kiện cho cán bộ, 

công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

- Quá trình xây dựng và tổ chức thực hiện phải căn cứ theo Nghị định số 

59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ và các quy định của Đảng; 

hướng dẫn số 443/SNV-T.Tr ngày 8/3/2022 của Sở Nội vụ về việc thực hiện 

luân chuyển và định kỳ chuyển đổi vị tí công tác đối với cán bộ, công chức, viên 

chức. 

II. NỘI DUNG  

1. Chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức không giữ 

chức vụ lãnh đạo, quản lý:  

Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức đang 

công tác tại các đơn vị thuộc Sở có thời gian tối thiểu là từ 02 năm đến tối đa là 

05 năm làm việc tại một số vị trí theo quy định Nghị định số 59/2019/NĐ-CP, 

cụ thể:  

a. Quản lý ngân sách, tài sản trong cơ quan, đơn vị  

- Phân bổ ngân sách.  

- Kế toán.  

- Mua sắm công.  

b. Trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc.  

- Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu, sử dụng tài sản 

gắn liền với đất.  

- Cấp giấy phép khảo sát, thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản.  

- Cấp giấy phép xử lý, vận chuyển chất thải nguy hại.  

- Cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường. 

- Cấp giấy phép về thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả 

nước thải vào nguồn nước.  

- Xử lý hồ sơ giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng 

đất, đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu, sử dụng tài sản gắn liền với đất.  

- Bán, cho thuê tài sản gắn liền với đất; giao hạn mức đất; quản lý việc áp 

dụng đền bù, xác định người sử dụng đất thuộc đối tượng bồi thường, được hỗ 

trợ; mức bồi thường, hỗ trợ trong giải phóng mặt bằng.  

- Xử lý vi phạm về môi trường.  

c. Thanh tra và phòng chống tham nhũng  

- Làm công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, 

phòng, chống tham nhũng của cơ quan, tổ chức, đơn vị.  

- Công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành.  

2. Luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý  



 

Thực hiện việc luân chuyển, điều động cán bộ đối với cán bộ lãnh đạo, 

quản lý thuộc, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 

2.1. Đối tượng luân chuyển  

Là cán bộ được quy hoạch các chức danh: Ủy viên ban chấp hành Đảng 

ủy Sở, cấp trưởng phòng thuộc Sở và tương đương, có đủ tiêu chuẩn, điều kiện 

theo quy định của Quy định số 345-QĐ/TU ngày 21/3/2017 của Tỉnh ủy Nam 

Định.  

2.2. Đối tượng điều động  

- Điều động thường xuyên: Theo tình hình thực tế và khi có nhu cầu sắp 

xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.  

- Điều động cán bộ khi đã hết thời gian giữ chức vụ theo quy định nhưng 

còn đủ tuổi công tác (đủ tuổi bổ nhiệm lại): Cán bộ là cấp trưởng đảm nhiệm 

chức vụ 10 năm liên tiếp tại một đơn vị.  

- Căn cứ vào kết quả đánh giá cán bộ hàng năm để xem xét điều động: 

Cán bộ 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ; cán bộ cấp trưởng đơn vị mà đơn 

vị đó mất đoàn kết nội bộ kéo dài 2 năm liên tiếp không giải quyết dứt điểm, 

hoặc đơn vị 2 năm liền xếp loại yếu kém; cán bộ lãnh đạo, quản lý vi phạm kỷ 

luật từ cảnh cáo trở lên hoặc thời gian dài có dư luận không tốt. Việc điều động 

không nhất thiết phải chờ đến hết nhiệm kỳ hoặc giữ nguyên chức vụ mà căn cứ 

tình hình để xem xét, cụ thể. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Giao Văn phòng Sở chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, 

lập danh sách và tham mưu xây dựng phương án tổ chức thực hiện đối với các 

trường hợp sau:  

- Chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức đang công tác tại nội bộ 

Khối Văn phòng Sở;  

- Các trường hợp cán bộ lãnh đạo, quản lý phải thực hiện điều động theo 

quy định: Cấp trưởng, phó phòng và tương đương thuộc Sở;  

- Tham mưu tổ chức việc luân chuyển cán bộ.  

2. Giao Chi cục Bảo vệ Môi trường và Văn phòng Đăng ký đất đai chủ 

trì, phối hợp với Văn phòng Sở lập danh sách, xây dựng phương án chuyển đổi 

vị trí công tác của công chức, viên chức đang công tác tại đơn vị. Xin ý kiến 

đồng chí Giám đốc Sở trước khi gửi về Văn phòng để tổng hợp. 

3. Đối với các đơn vị sự nghiệp còn lại, Thanh tra Sở căn cứ vào danh 

mục vị trí phải chuyển đổi tại Điểm a, Điểm c Mục 1 Phần II của Kế hoạch này 

lập danh sách cán bộ phải thực hiện chuyển đổi vị trí công tác.  

4. Trong quá trình rà soát để xây dựng phương án chuyển đổi vị trí công 

tác đối với công chức, viên chức, Nếu có các trường hợp công chức, viên chức 



 

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 đơn vị thì tổng hợp về 

Văn phòng Sở để Lãnh đạo Sở chỉ đạo việc chuyển đổi vị trí công tác đối với 

công chức, viên chức giữa các đơn vị thuộc Sở. 

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị tập trung chỉ đạo thực hiện các nội dung 

của Kế hoạch này gửi về Văn phòng Sở trước ngày 22/3/2022. Văn phòng Sở 

tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Sở ngày 25/3/2022; tham 

mưu báo cáo Sở Nội vụ ngày 30/3/2022./. 

Nơi nhận 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các đơn vị thuộc Sở; 

- Webstie Sở (để công khai); 

- Lưu VT, VP. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phạm Văn Sơn 
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