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KẾ HOẠCH
Chuyển đổi vị trí công tác công chức và luân chuyển
công chức lãnh đạo quản lý năm 2020

Căn cứ Nghị định 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính
phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham
nhũng;
Căn cứ hướng dẫn tại công văn số 144/SNV-TCCC ngày 30/6/2020 của
Sở Nội vụ về việc hướng dẫn triển khai thực hiện chuyển đổi vị trí công tác.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại
Công văn số 51/SKHCN-VP ngày 02/7/2020 về việc rà soát, xây dựng kế hoạch
chuyển đổi vị trí công tác, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Chi cục)
xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác và luân chuyển công chức lãnh
đạo, quản lý các phòng thuộc Chi cục năm 2020, như sau:
1. Mục đích, yêu cầu
Định kỳ chuyển đổi vị trí và luân chuyển công chức lãnh đạo quản lý
nhằm đào tạo bồi dưỡng, rèn luyện thử thách công chức, có điều kiện phát huy
năng lực, sở trường, tích lũy thêm kinh nghiệm thực tiễn, tạo nguồn cán bộ trước
mắt và lâu dài để triển khai tốt các nhiệm vụ trong hoạt động quản lý nhà nước
về tiêu chuẩn đo lường chất lượng.
2. Nội dung thực hiện
2.1. Về chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức:
Danh sách công chức chuyển đổi vị trí công tác (theo Phụ lục đính kèm)
2. 2. Về luân chuyển công chức lãnh đạo, quản lý: Qua rà soát, hiện nay
chưa có công chức lãnh đạo, quản lý thuộc đối tượng để luân chuyển công tác
theo quy định.
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3. Tổ chức thực hiện
Giao phòng Hành chính tổng hợp có trách nhiệm phổ biến, quán triệt Kế
hoạch này đến toàn thể công chức, người lao động và tổ chức thực hiện tốt nội
dung trên./.
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- Lãnh đạo Chi cục;
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