
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BÌNH GIA 

 

Số:         /UBND-NV 
V/v điều động công tác ra ngoài 

huyện và tiếp nhận từ nơi khác về 

huyện đối với CB, CC, VC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bình Gia, ngày       tháng 02 năm 2021 

 

Kính gửi:  

 - Các Phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực 

thuộc; 

 - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 120-CV/HU ngày 08/10/2020 của Huyện ủy Bình 

Gia về quản lý cán bộ, công chức, viên chức; 

Để đảm bảo quản lý thống nhất công tác điều động cán bộ, công chức, 

viên chức ra ngoài huyện và tiếp nhận về công tác tại các cơ quan, đơn vị trực 

thuộc, Ủy ban nhân dân huyện thống nhất thực hiện việc điều động và tiếp nhận 

cán bộ, công chức, viên chức kể từ ngày 01/02/2021 như sau: 

1. Nguyên tắc 

- Điều động cán bộ, công chức, viên chức và công chức cấp xã ra ngoài 

huyện phải đảm bảo có phương án thay thế, hạn chế đến mức tối đa ký hợp đồng 

lao động để thực hiện nhiệm vụ; 

- Tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức và công chức cấp xã từ ngoài 

huyện về công tác tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện 

phải căn cứ vào biên chế và số lượng người làm việc hiện có, không được vượt 

quá số lượng được Ủy ban nhân dân tỉnh giao. Phải có trình độ chuyên môn từ 

Đại học trở lên, trong 03 năm gần nhất được đánh giá, xếp loại 03 hoàn thành tốt 

nhiệm vụ trở lên, phù hợp với vị trí việc làm, nhu cầu sử dụng và không vi phạm 

quy định về lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay. 

2. Hồ sơ chuyển công tác ra ngoài huyện và tiếp nhận về công tác tại 

huyện 

2.2. Hồ sơ chuyển công tác ra ngoài huyện 

- Đơn xin chuyển công tác; 

- Bản sơ yếu lý lịch công chức, viên chức; 

- Bản tự thuật công tác; 

- Kết quả đánh giá, xếp loại công tác (03 năm gần nhất); 
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- Các Quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm ngạch, hạng; Quyết định chuyển 

ngạch, hạng; Quyết định nâng bậc lương gần nhất. (bản chứng thực); 

- Bản sao có chứng thực các Văn bằng, chứng chỉ, bằng tốt nghiệp THPT, 

giấy khai sinh…; 

- Giấy khám sức khỏe do cơ quan có thẩm quyền cấp (trong 60 ngày). 

(Hồ sơ theo mẫu thống nhất chung  có phát hành tại Phòng Nội vụ huyện) 

2.2. Hồ sơ tiếp nhận về công tác tại huyện 

- Đơn xin chuyển công tác; 

- Bản sơ yếu lý lịch công chức, viên chức; 

- Bản tự thuật công tác; 

- Kết quả đánh giá, xếp loại công tác (03 năm gần nhất); 

- Các Quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm ngạch, hạng; Quyết định chuyển 

ngạch, hạng; Quyết định nâng bậc lương gần nhất. (bản chứng thực) 

- Các Quyết định kết nạp đảng, Đảng viên chính thức (nếu có); 

- Bản sao có chứng thực các Văn bằng, chứng chỉ, bằng tốt nghiệp THPT, 

giấy khai sinh…; 

- Giấy khám sức khỏe do cơ quan có thẩm quyền cấp (trong 60 ngày). 

3. Địa điểm nộp hồ sơ, thời gian nộp hồ sơ, số lượng hồ sơ 

 - Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Nội vụ huyện Bình Gia 

 - Thời gian nộp hồ sơ:  

 + Đối với các viên chức thuộc các trường học trên địa bàn huyện: Nộp hồ 

sơ từ ngày 01/6 đến 01/8 hàng năm; 

 + Đối với các trường hợp còn lại: Trong giờ hành chính, ngày làm việc. 

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ hồ sơ/01 cá nhân. 

(Lưu ý: ngoài 02 bộ hồ sơ nộp cho Phòng Nội vụ, cá nhân khi xin thuyên 

chuyển ra ngoài huyện còn phải làm thêm hồ sơ để nộp cho đơn vị xin chuyển 

đến sau khi có ý kiến đồng ý của Thường trực Huyện ủy). 

 4. Các trường hợp chưa xem xét chuyển công tác ra ngoài huyện 

 - Các đối tượng đang hưởng chế độ, chính sách ưu đãi theo quy định của 

cấp có thẩm quyền mà chưa đủ thời gian công tác theo quy định; 

 - Các trường hợp đang trong thời gian bị xem xét, xử lý kỷ luật, đang 

trong thời hạn kỷ luật, đang bị điều tra, truy tố, xét xử. 
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 5. Tổ chức thực hiện 

 Trên cơ sở số lượng hồ sơ có nguyện vọng xin thuyên chuyển công tác ra 

ngoài huyện và số lượng hồ sơ có nguyện vọng xin chuyển đến công tác tại các 

cơ quan, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện. Phòng Nội vụ huyện có 

trách nhiệm tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện báo cáo, xin ý kiến Thường 

trực Huyện ủy xem xét, quyết định. Sau khi có ý kiến nhất trí của Thường trực 

Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Quyết định điều động, tiếp nhận bố 

trí theo thẩm quyền. Các trường hợp đặc biệt do Thường trực Huyện ủy xem xét, 

quyết định. 

 Đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 
 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Ban Tổ chức Huyện ủy; 

- Lưu: VT, NV. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Bùi Hoàng Nam 
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