
UBND TfNH NINH THUIN 	CQNG HOA xA HO! CHU NGHA VIT NAM 
BAN QUAN LY VQG PHUOC BINH 	Dc lap - Tr do - Hnh phóc 

S&,/L /KH-BQLVQGPB 	 Ninh Thuán, ngàyiJ thángiL4 näm 2020 

KE HO3CH 
Chuyn d6i vi tri cong tic theo 

Nhi dnh so 158/20071ND-6 ngày 27/10/2007 clia ChInh phü 

Can cir Quyêt dlnh  so^ 35/201 8/QD-UBND ngày 01/6/2018 cüa Uy ban 
nhân dan tinh Ninh Thun Quy djnh chüc näng, nhim vii, quyên han và cc câu 
to chirc cüa Ban Quàn 1 Vi.rän Quôc gia Phix,c Binh, tinh Ninh Thun; 

Can cir Nghj djnh so^ 158/2007/ND-CP ngày 27/10/2007 cüa ChInh phü 
Quy djnh danh mlic các vi trI cong tic và thai han djnh k' chuyên dôi vi trI cOng 
tic dOi vri can b, cong chüc, viên chirc; 

Can cir Nghj djnh sÔ 150/20131ND-CP ngày 01/11/2013 cüa ChInh phO 
si:ra dôi, b  sung mt so diêu cüa Nghj djnh so 158/2007/ND-CP; 

Ban quãn 1 Vuin Quc gia Phuàc Binh xây dirng U hoach  chuyn di vi 
trI cong tic theo Nghi djnh so 158/2007/ND-CP ngày 27/10/2007 cüa ChInh phü 
trong näm 2020, cu the sau: 

I. Miic dIch, yêu cu 

1. Muc dIch: 

- Thirc hin chuyn dôi vi trI cOng tic và thyi han  djnh kS'  chuyn di vi 
trI cOng tic dOi vâi cong chüc, viên chirc nhãrn chü dng phOng ngtira tharn 
nhüng trong các phông, ccv quan, do-n vi thuc Ban quãn 1 có lien quan den 
nhüng danh miic can chuyên dôi vi trI cong tic theo Nghj djnh 1 58/2007/ND-CP 
tai các phèng chuyên môn, don vi trirc thuc. 

- Vic chuyn di vi trI cOng tic tto diu kin cho cOng chirc, viên chiirc 
Co diêu kin tiêp xüc nhiêu loai cong vic, dja bàn khác nhau nhàm phát huy 
tinh tIch crc, näng dng, sang tto ô vi trI cong tic mói. 

2. Yen cu: 

Vic djnh k' chuyn di vi trI cOng tic di vâi cong chirc, viên chüc phãi 
thrc hin dung quy djnh hin hành tai  Ludt Can b, cOng chrc; Ludt Viên chüc; 
Nghj djnh so 158/20071N0-CP ngày 27/10/2007 cüa ChInh phñ quy dnh danh 
miic các vi trI cong tic và thai han djnh  kS' chuyên dôi vi trI cong tic dOi vOi can 
b, cOng chrc, viên chrc; Nghi dnh sO 150/2013/ND-CP ngày 01/11/2013 cüa 
ChInh phU ye sira dOi, bO sung mt sO diêu cüa Nghj dlnh  so 158/2007/ND-CP 
ngày 27/10/2007 cüa ChInh phü quy djnh danh mic các vi trI cOng tic và th?yi 
han djnh  kS'  chuyên dOi vi trI cong tic dOi vài can b, cOng chixc, yiên chüc; 
Quyêt djnh so 05/2008/QD-BNV ngày 26/11/2008 cüa B6 Ni vii ye vic ban 
hành danh muc các vi trI cong tic cüa can b, cOng chrc, viên chtrc không gm 
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chüc vu länh do, quãn 1 trong ngành to chrc nhà ni.thc phãi thirc hin djnh kS' 
chuyên dôi; Thông tu sO 32/2015/TT-BNNPTNT ngày 06/10/2015 cüa Bô Nông 
nghip và PTNT Quy djnh danh miic vi trI cOng the và thai hn djnh k' chuyên 
dôi vi tri cOng tác dOi vói cong chirc, viên chüc ngành nông nghip và phát triên 
nOng thôn. 

II. Nguyen tae chuyên di vi trI cong tic 

- Vic thçrc hin djnh kS'  chuyn di vi trI cOng tác là quy djnh bat buc, 
áp diing doi vói tat cà các cOng chirc, viên chrc duçc bô trI vào các vi trI cong 
tác thuc các 1mb virc, ngành, nghê quy djnh ti Diêu 8 Nghj djnh sO 
1 58/2007/ND-CP cüa ChInh phü; các cOng chirc, viên chrc thuc dôi tuçrng phâi 
chuyn di vi trI cOng tác theo quy djnh cüa các B, ngành lien quan quy djnh. 

- Chuyn di vi trI cOng tác d6i vOi cong chrc, viên chüc phãi tin hành 
theo djnh kS',  dam bão dan chü, khách quan, dung quy djnh và duçic thirc hin 
trong phm vi quàn 1 cüa co quan, don vi. 

- Thirc hin nguyen t.c hoán vi, không lam tang biên che^ cüa các co quan, 
(Ion Vi. 

- Phài duçc tin hành theo ke^ hoach dã xây dung và diicc cOng bo^ cOng 
khai trong ni b6 co quan, don vi và gän vâi trách nhim cCia ngui diirng dâu cci 
quan, to chirc, don vi. 

- Không thixc hin vic chuyn dM vi trI cong tác theo djnh kS'  dOi vth 
cOng chüc, viên chic có thi gian cOng tác con 1i duói 18 tháng triióc kbi dü 
tuôi nghi hum 

- Chua thrc hin vic djnh k' chuyn dM vi trI cOng tác di vui các 
tnthng ha p: Cong chiirc, viên chrc dang trong thai gian bj xem xét xir 1 k' 1ut; 
dang trong thai gian bj khâi tO, diêu tra ho.c có lien quan den cOng vic dang bi 
thanh tra, kiêm tra; dang diêu trj bnh hiêm nghèo theo quy djnh cüa B6 y tê, di 
hoc dâi hn hotc ducic cu' di bit phái; cOng chiirc, viên chüc nü dang mang thai 
hotc nuOi con du'ài 36 tháng tuOi (tru&ng ho phài nuôi con duOi 36 tháng tuôi 
do vcr chêt hoc l do khách quan thI cOng chrc, viên chüc nam cOng du'gc áp 
dung tucmg tir). 

HI. Doi tirqng, thôi han, p1mm vi, don vi thyc hin chuyn dôi Va djnh 
k)T chuyn dôi cOng tic 

1. Di tu9ng, thôi hn chuyên dôi: 

- COng chuc, viên chüc không giü chüc vii lãnh do (IA nguai khOng phâi 
thirc hin chü trách, nhim vi thOngqua bâu c hoc dc nguai có thm  
quyên bô nhim gifr chirc vii có thai htn và duçc huang phu cap chirc vii lãnh 
dao) thuc danh miic, ngành nghê phài chuyn dOi quy djrih ti Diêu 8 Nghj 
dinh sO 158/2007/ND-CP cOa ChInh phO; các cOng chuc, vien chüc thuc di 
tucYng phãi chuyên dOi vi trI cOng tác theo quy djnh cUa các B, ngành lien quan 
quy djnh. 
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- Cong chüc, viên chüc thuc di tuçlng nêu trên Co thii, gian giü 01 vi tn 
cong tác lien tuc 02 näm (dü 24 tháng) den 05 näm (dü 60 tháng) thI phái thirc 
hin chuyn di theo dc thu cüa trng ngânh, lTnh virc. Vic djnh k' chuyên dOi 
dü 02 näm den 05 nãm duqc xác djnh kê tü ngày quyét djnh tuyên d%lng chInh 
thüc cüa cong chüc, viên chüc hoc thyi gian chInh thirc nhn nhim vi a vi trI 
cong tác phâi chuyên dôi den ngay thirc hin chuyên Mi. Các cOng chüc, viên 
chirc thuc dôi tuqng phái chuyên dôi vi trI cong tác theo quy djnh cüa các B, 
ngành lien quan quy djnh thirc hin thai hn djnh kS' chuyên dôi theo quy djnh 
cüa B, ngành lien quan. 

2. Phm vi .thiyc hin chuyn dôi: 

a. Phm vi: 

- Chuyn di vi trI cOng tác ti b6 phn nay sang b6 phtn khác cüng 
chuyên mOn, nghip vi trong cüng phOng chuyên mOn, Co quan, don vi ho.c 
giüa các lTnh virc, dja bàn dirçic phân Cong theo dôi, phii trách, quân l. 

- Tir phOng chuyên môn, co quan, don vi nay sang phOng, Co quan, don vi 
khác thuc, trrc thuc quàn 1cüa Ban quàn 1. 

b. Phông chuyên môn, co quan, don v: 

Các phOng chuyên mOn, co quan, don vi tri,rc thuc Ban quàn l phài thirc 
hin chuyên dôi va djnh k' chuyên dôi cOng tác dôi vOi cong chrc, viên chirc. 

IV. Kêt qua dir kin chuyn dÔi v trI cong tác 

Don vi dà rà soát chuyn di vi tri cOng tác ti Diu 8 Nghj djnh so 
1 58!2007/ND-CP cüa ChInh phü, ti th&i diem rà soát chiia có tru?Yng hcrp cOng 
chüc, viên chüc nào dO thii gian de' thirc hin vic chuyên dôi vi trI cong tác 
trong näm 2020 (kern theo danh sách dg kiên). 

V. To chuc thtrc hiên 

- ThO truông các phOng chuyên môn, co, quan, don vi th chüc thirc hin 
dOng quy trInh, thai gian và dOi tung chuyên dOi vi tri cong tác theo quy 
djnh. 

- Giao Tru&ng phOng Ti chOc-Hành chInh theo dôi, dOn dc các phông 
chuyên môn, co quan, don vi tniên khai thçrc hin kê hoach nay. 

- Cong chirc, viên chirc phâi chip hành và tuân thu vic chuyn di vi trI 
cOng tác khi cap cO thâm quyên ban hành quyêt djnh chuyên dôi. 

Trên day là k hoach chuyn di vi trj cong tác di vâi cOng chüc, viên 
chirc Ban quán l Vran quôc gia Phuac Binh nám 2020.!. 

Ntiinhân: 
- Sc Ni vv; 
- Giárn dôc; 
- Don vi trtrc thuôc; 
- Các phông chuyên môn; 
- Luu: VT, TCHC. 
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CONG CHTXC, VIEN CHUC Dli KIEN THliC HIN CHUYEN DOT V! TRI CONG TAC NAM 2020 
TINNNH  Ct'eo K hoQch 	./KH-BQL VQGPB ngày4 ./. . U.12020 cia Ban quthn 1j Viràn quc gia Phirác Binh) 
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I Hit Kim lam Ban quan 1 Vu'ô'n quôc gia Phuóc Binh 

1 Lam Duy Huy 1978 T.cip N.viên 
Tram KL 

K'rum 
QLBVR 10/5/20 16 

Tram KL 

Bc Ray 
N.viên 

Khoán 

tháng 6/2020 
2-3 nãm 

2 Tü Hü'u Tixà'ng 1983 T.cp N.viên 
Tram KL 

K'rum 
QLBVR 10/5/2016 

Tram KL 

Gia E 
N.viên 

Khoãn 

tháng 6/2020 
2-3 näm 

3 L Ph(i Sang 1986 T.cp N.viên 
Tram KL 

Bc Ray 
QLBVR 01/11/2017 

Tram KL 

Gia E 
N.viên 

Khoân 

tháng 6/2020 
2-3 näm 

4 Nguyen Dt Thành 1986 T.câp N.viên 
Tram KL 
' 
Gia E 

QLBVR 01/05/2016 
Tram KL 

K'rum 
N.viên 

Khoãn 

tháng 6/2020 
2-3 närn 

5 Lu'u Dàng Cong Tuy& 1986 T.cp N.viêii 
Tram KL 
' 
Gia E 

QLBVR 01/05/2016 
Tram KL 
Bc Ray 

N.viên 
Khoãn 

tháng 6/2020 
2-3 nãm 

6 ThitNgoc Anh 1985 T.cp N.viên 
Tram KL 
' 
Gia E 

QLBVR 01/05/2016 
Tram KL 
K'rum 

N.viên 
Khoân 

tháng 6/2020 
2-3 näm 

7 UNgQc Ma 1986 T.cp N,viêii 
Trani KL 
' 

Btc Ray 
QLBVR 01/05/2016 

Tram KL 
K'rurn 

N.viên 
Khoân 

tháng 6/2020 
2-3 näm 

8 Do Duy Anh 1984 T.cp N.viên 
Tram KL 
' 

Bc Ray 
QLBVR 01/05/2016 

Tram KL 
Gia E 

N.viên 
Khoãn 

tháng 6/2020 
2-3 närn 

 HOA XA HOT CHU NGHIA VIET NAM 
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