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Số:            /KH-SGDĐT              Bình Định, ngày      tháng      năm 2023 

KẾ HOẠCH  

Chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức  

cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị trực thuộc 

Thực hiện Nghị định số 59/2019/NĐCP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; 

Thông tư số 41/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

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

quan, tổ chức, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và thuộc phạm vi 

quản lý theo ngành, lĩnh vực giáo dục tại chính quyền địa phương; Kế hoạch số 

17/KH-UBND ngày 13/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, 

chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023; 

Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành kế hoạch thực hiện việc chuyển đổi vị trí 

công tác đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong 

cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị trực thuộc như sau: 

I. Mục đích 

1. Thực hiện việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác nhằm phòng chống, 

ngăn ngừa hiện tượng tham nhũng, quan liêu, tiêu cực trong quá trình thực thi công 

vụ. 

2. Bồi dưỡng, rèn luyện, nâng cao được trình độ chuyên môn nghiệp vụ, 

phẩm chất đạo đức, tư tưởng chính trị cho công chức, viên chức. Từ đó có thể bố 

trí, sắp xếp công chức, viên chức hợp lý; phát huy được năng lực, sở trường của 

công chức, viên chức để đảm bảo tính ổn định, bền vững, kế thừa. 

II. Yêu cầu 

1. Việc thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác phải khách quan, công 

tâm, khoa học và hợp lý; phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ; chống biểu hiện bè 

phái, chủ nghĩa cá nhân; không gây mất đoàn kết và không làm xáo trộn sự ổn định 

trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

2. Phải đúng nguyên tắc hoán vị, không ảnh hưởng đến tăng, giảm biên chế 

của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; phải được tiến hành theo kế hoạch, được công bố 

công khai trong nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị và gắn với trách nhiệm của 

người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

3. Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác giữa các vị trí việc làm trong cùng 

đơn vị hoặc chuyển đổi vị trí công tác giữa các vị trí việc làm thuộc các đơn vị khác 

trực thuộc Sở.  

4. Không thực hiện việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trái với chuyên 

môn, nghiệp vụ. 
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5. Nghiêm cấm việc lợi dụng các quy định về định kỳ chuyển đổi vị trí 

công tác đối với công chức, viên chức vì mục đích vụ lợi hoặc để trù dập công 

chức, viên chức. 

6. Đối với các đơn vị chỉ có một vị trí trong danh mục định kỳ chuyển đổi mà 

vị trí này có yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ khác với các vị trí còn lại đơn vị đó thì 

việc chuyển đổi do người đứng đầu cơ quan cấp trên trực tiếp lập kế hoạch chuyển 

đổi chung. 

III. Nội dung thực hiện 

1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1.1. Áp dụng đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, 

quản lý đang công tác tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trực thuộc Sở 

được bố trí vào các vị trí công tác thuộc danh mục phải chuyển đổi định kỳ theo 

Thông tư số 41/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

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

quan, tổ chức, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và thuộc phạm vi 

quản lý theo ngành, lĩnh vực giáo dục tại chính quyền địa phương. 

1.2. Danh mục chuyển đổi vị trí công tác theo Phụ lục đính kèm 

2. Thời hạn định kỳ chuyển đổi 

Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác là từ đủ 03 năm đến 05 năm 

(không bao gồm thời gian tập sự của công chức, viên chức). Thời điểm tính thời 

hạn chuyển đổi vị trí công tác là thời điểm có văn bản điều động, bố trí, phân công 

nhiệm vụ của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 

3. Những trường hợp chưa thực hiện chuyển đổi vị trí 

3.1. Người đang trong thời gian bị xem xét, xử lý kỷ luật. 

3.2. Người đang bị kiểm tra, xác minh, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử. 

3.3. Người đang điều trị bệnh hiểm nghèo được cơ quan y tế có thẩm quyền 

xác nhận; người đang đi học tập trung từ 12 tháng trở lên, người đang biệt phái. 

3.4. Phụ nữ đang trong thời gian mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 36 tháng 

tuổi; nam giới đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi do vợ mất hoặc trong trường 

hợp khách quan khác. 

3.5. Không thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với người có thời gian 

công tác còn lại dưới 18 tháng cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu. 

4. Quy trình thực hiện 

4.1. Căn cứ Đề án vị trí việc làm, Thủ trưởng đơn vị có trách nhiệm rà soát, 

xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối 

với công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý, sử dụng và chịu trách nhiệm 

về quyết định, đề xuất của mình. 

4.2. Thông báo, phổ biến, triển khai Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác. 

4.3. Công chức, viên chức báo cáo kết quả công tác trong thời gian được 

giao nhiệm vụ và đề xuất vị trí việc làm chuyển đổi. 
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4.4. Đơn vị tổ chức họp xem xét, nhận xét, đánh giá, trao đổi, thảo luận, đề 

xuất về các vị trí việc làm chuyển đổi công tác. 

4.5. Gửi hồ sơ về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua phòng Tổ chức cán bộ) thẩm 

định, tổng hợp. 

4.6. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định việc chuyển đổi 

vị trí công tác. 

5. Hồ sơ, thời gian thực hiện chuyển đổi vị trí công tác  

5.1. Hồ sơ 

- Tờ trình đề nghị chuyển đổi vị trí công tác của đơn vị; 

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của công chức, viên chức và đề xuất 

nguyện vọng chuyển đổi vị trí công tác; 

- Bản nhận xét quá trình công tác về mức độ hoàn thành nhiệm vụ, năng lực, 

phẩm chất đạo đức, tư tưởng chính trị… của đơn vị đối với công chức, viên chức; 

- Các biên bản làm việc của đơn vị; 

- Bản sao các quyết định tuyển dụng; bổ nhiệm ngạch, chức danh nghề 

nghiệp; phân công công tác; lương; phụ cấp…; 

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ; 

- Danh sách trích ngang; 

- Các giấy tờ, tài liệu khác có liên quan. 

5.2. Thời gian thực hiện hoàn thành và gửi hồ sơ về Sở Giáo dục và Đào 

tạo trước ngày 15/11/2023 

IV. Tổ chức thực hiện 

1. Phòng Tổ chức cán bộ có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện việc chuyển 

đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản 

lý theo đúng quy định. 

2. Những nội dung không quy định trong kế hoạch này hoặc có văn bản mới 

bổ sung, thay thế thì thực hiện theo quy định hiện hành. 

3. Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm triển khai thực hiện. Trong quá 

trình thực hiện nếu có vướng mắc, phản ánh về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua Phòng 

Tổ chức cán bộ) để được hướng dẫn, giải quyết, điều chỉnh, bổ sung./. 

Nơi nhận: 
  - UBND tỉnh (báo cáo); 

  - Sở Nội vụ (phối hợp); 

  - Các phòng CMNV thuộc Sở; 

  - Các đơn vị trực thuộc Sở; 

  - Lưu: VT, TCCB 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Đào Đức Tuấn 
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UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

SỞ GIÁO DỤC  VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ CÔNG TÁC 
(Kèm theo Kế hoạch số         /KH-SGDĐT ngày      /    /2023 của Sở GDĐT) 

A. QUẢN LÝ NGÂN SÁCH, TÀI SẢN TRONG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 

1. Phân bổ ngân sách. 

2. Kế toán. 

3. Mua sắm công. 

4. Thẩm định, kiểm tra và quyết toán kinh phí. 

B. TRỰC TIẾP TIẾP XÚC VÀ GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC 

I. TỔ CHỨC CÁN BỘ 

1. Thẩm định nhân sự để trình cấp có thẩm quyền bổ nhiệm cán bộ, công 

chức, viên chức; công nhận hiệu trưởng, hội đồng trường, chủ tịch hội đồng trường. 

2. Thẩm định nhân sự để trình cấp có thẩm quyền đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 

công chức, viên chức. 

3. Thẩm định nhân sự để trình cấp có thẩm quyền điều động, luân chuyển 

cán bộ, công chức, viên chức. 

4. Tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức. 

5. Tổ chức thi nâng ngạch công chức. 

6. Tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức. 

7. Thẩm định hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt về tổ chức bộ 

máy. 

8. Thẩm định hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt về biên chế. 

9. Thẩm định các đề án thành lập mới, sắp xếp lại các cơ quan, tổ chức, đơn 

vị và doanh nghiệp Nhà nước. 

10. Thẩm định hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền quyết định các hình thức 

thi đua, khen thưởng. 

11. Thẩm định hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền quyết định các hình thức kỷ 

luật. 

12. Phân bổ chỉ tiêu, ngân sách đào tạo. 

13. Quản lý, thực hiện chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động. 

II. GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

1. Tham mưu, tổ chức ra đề thi, tổ chức thi, chọn học sinh giỏi, tuyển sinh 

trung học phổ thông, cao đẳng ngành giáo dục mầm non, đại học, thạc sỹ, tiến sỹ. 
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2. Phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo cho các trường trong hệ thống giáo 

dục quốc dân, phân bổ chỉ tiêu đào tạo ở nước ngoài theo các đề án của Chính phủ. 

3. Thẩm định, phê duyệt chương trình đào tạo, bồi dưỡng của các nhà 

trường trong hệ thống giáo dục quốc dân. 

4. Thẩm định sách giáo khoa, giáo cụ giảng dạy, các vật tư kỹ thuật khác 

phục vụ giảng dạy, nghiên cứu. 

5. Thẩm định hồ sơ thành lập các trường trong hệ thống giáo dục quốc dân. 

6. Quản lý các dự án, đề án thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo. 

7. Phân bổ, thẩm định các đề tài nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực giáo 

dục và đào tạo. 

III. THANH TRA 

1. 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. 

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