
UBND TINH NTNH THUN 	CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
BAN QUAN L VQG PHUOC BINH 	Dc lp - Tr do - Hnh phüc 

SoV1IU/BC-BQLVQGPB 	 Ninh Thugn, ngàJif tháng 12 nàm 2020 

BAO CÁO 
c. 	r 	 r Ket qua chuyen doi vi tn cong tic do. voi congA  chuc, vien chuc narn 2020 

Can cü Nghj djnh sO^ 158/2007/ND-CP ngày 27/10/2007 cña ChInh phü 
quy dlnh  danh mic các vi trI cong tác và th&i hn djnh kS'  chuyn di vi trI cong 
tác d& vOl can b, cong chrc, viên chüc; Nghj djnh so^ 150/2013/ND-CP ngày 
01/11/2013 cüa ChInh phü ve^ sfra dôi, bô sung mt s6 diu cüa Nghj djnh s 
158/20071ND-CP ngày 27/10/2007 cüa ChInh phü quy djnh danh miic các vi trI 
cong tác và th'M htn djnh kS'  chuyn c1i vi trI cong tác di vOi can b, cong 
chi'rc, viên chüc; 

Ban quãn 1 Viz&n quc gia PhiiOc Binh báo cáo kt qua chuyn di vi trI 
cong tác dôi vOi cong chirc, viên chrc nàm 2020 theo Nghj djnh s 
158/2007/ND-CP cüa ChInh phü, nhir sau: 

I. T!NH HINH TRIEN KHAI VA KET QUA TH!)C HIN 

1. Cong tic quán trit trin khai thrc hin 

Hang nàrn don vi luOn quán trit, trin khai thirc hin dinh kS'  chuyn di 
vi trI cong tác, dc bit là vic rà soát, diu chinh, b6 sung, cong khai danh muc 
vi trI phâi chuyn di theo quy djnh và trin khai thrc hin Nghj djnh s 
158/2007/ND-CP ngày 27/10/2007 cüa ChInh phñ quy djnh danh mic các vi trI 
cong tác và th&i hn djnh kS'  chuyn d,i vi trI cong tác di vOi can b, cong 
chCrc, viên chüc; Nghj djnh so 150/20131ND-CP ngày 01/11/2013 cüa ChInh 
Phu' v& süa di, bO^ sung mt so^ diêu cüa Nghj djnh s6 158/2007/ND-CP ngày 
27/10/2007 cüa ChInh phü quy djnh danh miic các vi tri cong tác và thvi han 
djnh k' chuyn di vi trI cong tác dái vOi can b, cOng chirc, viên chirc; Quyt 
djnh sO^ 05/2008/QD-BNV ngày 26/11/2008 cüa B6 Ni vii v8' viêc ban hành 
danh miic các vi trI Cong tác cüa can b, cOng chirc, viên chirc không giU chirc 
vii länh d.o, quãn 1 trong ngãnh t05  chirc nba nuOc phâi thrc hin dinh kS' 

chuyn dOi; Thông tu so 32/2015/TT-BNNPTNT ngày 06/10/2015 cña B6 NOng 
nghip vâ PTNT Quy djnh danh miic vi trI cong tác và thai hn djnh k' chuyn 
di vi trI cong tác di vOi cong chüc,viên chrc ngành nông nghip và phát trin 

nông thôn. 

2. Vic triên khai thtrc hin dam báo theo nguyen tc, di tuçng 
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Don vi dd quán trit, trin khai dn ti.'rng cong chi'rc, viên chi'rc thirc hin 

dam bào theo nguyen tc, di tucmg quy djnh ti Diu 4, 6, 11 Nghj djnh s 

158/2007/ND-CP và Khoãn 1, 3, 5 Diu 1 Nghj djnh s6 150/2013/ND-CP cüa 

ChInh phü. 

3. Vic cong khai k hoch, danh sách di ttrqng, vi trI Cong tác dr 

kin chuyn dii: Don vi tin hânh thông báo cong khai trong ni b6 co quan, 

don vi (truâc 30 ngày, ice tir ngày dg kin thrc hin chuyn d,i vi trI cOng tác) 

và tÔ chirc thirc hin theo quy djnh, sàu khi xây dirng k8 hoch chuyn di vi trI 

cong tác hang nàm và xr 1 theo quy djnh pháp 1ut di vói các tru&ng hqp 

không chp hành thirc hin theo k8 hoch. 

4. Kêt qua chuyên di v trI cong tác trong 11am 2020: Trong nàm 2020 

don vi khOng thirc hin chuyn di vi trI cOng tác theo Nghj djnh so 
158/2007/ND-CP ngày 27/10/2007 cüa ChInh phü ff do: qua rà soát danh sách 
dr kin chuyn di nãm 2020 chixa Co trung ho nào dung thai dim d8 chuyn 

di). 

II. DANH GIA CHUNG 

1. Uudim 

Qua trin khai thirc hin chuyn di vi trI cong tác, nhIn chung cOng chüc, 

viên chüc dang dam nhim nhirn vi thuc danh miic chuyn di vi trI cong tác 

nêu cao tinh thin trách nhim, sn sang th vu,in nhim v, chip hành tt quyt djnh 

chuyn di vi trI cOng tác. 
CA 

ng chirc, viên chirc co' diu kin h9c hOi, hiu bit nhiu Iinh vuc 

chuyên mon trong co quan, don vi. 

2. Ton ti, hsn c1i và nguyen iiIiIn 

Mt s6 cOng chrc, viên chirc chua xem cOng tác chuyn di vi trI là viêc 
lam thu&ng xuyên tü do ma có tu tithng không tt khi duçic chuyn di. 

Vai thyi gian 02 näm (dü 24 tháng) dn 05 nàm (dü 60 tháng) chuyn di 

theo quy djnh cUa Nghj djnh s6 150/2013/ND-CP cüa ChInh phü, thl thai gian 

do mâi cOng chirc, viên chüc n.m bt cong vic chuyén môn, tIch My kinh 

nghim, chua có thai gian d phát buy nhüng kin thirc chuyên mon và kinh 

nghim tIch 15 dixccc. 

III. PHUONG HU'ONG, GIAI PHAP TRONG TH5I GIAN TOI 

Tiêp tiic tuyên truyên, quan trit mc djch, ' nghia cüa vic djnh kS' 

chuyn di vi trI cOng tác d& vó'i cong chuc, viên chi'rc thuc co quan, don vi. 
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Can cü vào tInh hInh thirc t8 và thai h?n  djnh k' chuyn i vi trI Cong 
tác, giao phông To^ chüc-Hành chInh có trách nhim rà soát, xây dirng k6 hoach 
chuyn di vi trI cong tác hang nàm. 

IV. MEN NGH, DE XUAT 

Tip tic chuyn di vi trI cong tác nhäm tio diu kin cho cong chmrc, 
viên chüc có 	 ii diu kin tip xc nhiu loti cOng vic, dja bàn khác nhau nhm 
phát huy tInh tIch circ, näng dng, sang tio & vi trI cong tác mOi. 

Trên day la' báo cáo k& qua thirc hin chuyn di vi trI cong tác narn 2020 
theo Nghj djnh sô 158/20071ND-CP cüa ChInh phU di vài cOng chtrc, vien chirc 
thuc Ban quàn 1 Vithn quc gia Phr&c BInh./. 
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