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KẾ HOẠCH 

Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác năm 2019 

của Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang 

-----------  

 

  Căn cứ Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 của 

Chính phủ Quy định các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí 

công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 150/2013/NĐ-CP 

ngày 01 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 158/2007/NĐ-CP. 

 Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang xây dựng kế hoạch thực hiện 

chuyển đổi vị trí công tác năm 2019 như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

 1. Mục đích: 

 - Triển khai tuyên truyền để cán bộ, viên chức cơ quan thông suốt, hiểu rõ 

về ý nghĩa việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển 

đổi vị trí công tác đối với cán bộ, viên chức. 

 - Việc thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác là quy định bắt buộc, 

thường xuyên, áp dụng đối với tất cả cán bộ, viên chức được bố trí vào các vị trí 

công tác thuộc các lĩnh vực theo quy định nhằm thực hiện Luật Phòng, chống 

tham nhũng. 

 2. Yêu cầu: 

 - Chuyển đổi vị trí công tác phải khách quan, công tâm, khoa học và hợp 

lý, phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ, chống gây mất đoàn kết và không làm 

xáo trộn sự ổn định trong cơ quan. 

 - Cán bộ, viên chức ở các vị trí công tác trong lĩnh vực ngành nghề định 

kỳ chuyển đổi phải nghiêm chỉnh chấp hành theo quyết định định kỳ chuyển đổi 

vị trí công tác của thủ trưởng đơn vị. 

 II. QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN 

 1. Việc chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, viên chức thuộc đối 

tượng chuyển đổi, cơ quan sẽ thông báo, lấy ý kiến viên chức dự kiến chuyển 
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đổi và cán bộ lãnh đạo có liên quan để thực hiện quy trình chuyển đổi. Thời hạn 

thông báo, lấy ý kiến trong tháng 7 năm 2019. 

 Sau khi kế hoạch và danh sách viên chức phải thực hiện chuyển đổi đã 

được phê duyệt, Giám đốc ban hành Quyết định phân công điều động. 

 2. Ngày 10 tháng 10 năm 2019, Giám đốc sẽ ban hành quyết định chuyển 

đổi vị trí công tác theo định kỳ giữa 02 nhân viên kế toán vào ngày 15 tháng 11 

năm 2019. Thời gian chuyển đổi là 03 (ba) năm. Gồm: 

 - Bà Đoàn Thị Nga, sinh năm 1984, thâm niên công tác: 11 năm, trình độ 

Đại học, chuyên ngành Kế toán, chức danh kế toán viên, vị trí việc làm kế toán 

Trung tâm Dịch vụ truyền hình chuyển sang làm Kế toán thanh toán cơ quan. 

 - Bà Nguyễn Thị Anh Đào, sinh năm 1980, thâm niên công tác: 15 năm, 

trình độ Đại học, chuyên ngành Kế toán tổng hợp, chức danh kế toán viên, vị trí 

việc làm kế toán thanh toán cơ quan chuyển sang làm kế toán Trung tâm Dịch 

vụ truyền hình. 

 3. Thông báo công khai việc chuyển đổi vị trí công tác: Ngày 15 tháng 

10 năm 2019, cơ quan triển khai quyết định phân công, điều động và thông báo 

cho viên chức biết ngày khi bắt đầu chuyển đổi vị trí công tác. 

 Trên đây là kế hoạch thực hiện chuyển đổi vị trí công tác năm 2019 của 

Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ; 

- Ban giám đốc; 

- Lãnh đạo các phòng, TT DVTH; 

- Kế toán; 

- Lưu VT.   
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