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BÁO CÁO
Tình hình và kết quả thực hiện chuyển đổi vị trí công tác năm 2019
Căn cứ Công văn số 2493/SNV-TCCC ngày 12 tháng 11 năm 2019 của
Sở Nội vụ về việc báo cáo tình hình và kết quả thực hiện chuyển đổi vị trí công
tác năm 2019;
Căn cứ Kế hoạch số 91/KH-SGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Sở
GDĐT về việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác năm 2019 theo Nghị định số
158/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ, Sở Giáo dục và
Đào tạo (GDĐT) báo cáo như sau:
I. BÁO CÁO TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHUYỂN
ĐỔI VỊ TRÍ CÔNG TÁC TỪ NGÀY 01/01/2019 ĐẾN 14/8/2019
1. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI
Sở GDĐT thường xuyên quán triệt, theo dõi việc thực hiện Nghị định số
158, Nghị định số 150, Thông tư số 35/2010/TT - BGDĐT ngày 14/12/2010 của
Bộ trưởng Bộ GDĐT quy định danh mục các vị trí công tác phải thực hiện định
kỳ chuyển đổi với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý
trong ngành giáo dục ( gọi tắt Thông tư 35), Thông tư số 33/2015/TT - BGDĐT
ngày 30/12/2015 của Bộ GDĐT Sửa đổi, bổ sung một số điểu Thông tư số 35
(gọi tắt là Thông tư 33) đến đội ngũ công chức Sở GDĐT, đồng thời hàng năm
Sở GDĐT ban hành kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác theo định kỳ.
2. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
2.1. Về nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức
Tất cả công chức đều nắm rõ nội dung các Nghị định và Thông tư qui
định về chuyển đổi vị trí công tác, đồng thời các phòng chuyên môn nghiệp vụ
Sở cũng đã xây dựng kế hoạch cho việc chuyển đổi vị trí công tác cho các chức
danh, vị trí bắt buộc phải chuyển đổi theo định kỳ 60 tháng.
2.2. Xác định danh mục chi tiết các vị trí công tác phải thực hiện định
kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại các đơn vị
Căn cứ vào qui định tại Nghị định của Chính phủ, các quy định của Bộ
GDĐT, Sở đã ban hành danh mục chi tiết và vị trí chuyển đổi vị trí công tác như
sau:
+ Quản lý, cấp phát các loại văn bằng, chứng chỉ.
+ Công tác tuyển sinh, phân bổ kế hoạch, chỉ tiêu đào tạo trong và ngoài
nước gồm: Tham mưu tổ chức ra đề thi, tổ chức các kỳ thi: trung học phổ thông
quốc gia, chọn học sinh giỏi, thẩm định hồ sơ tham mưu trình cấp có thẩm

quyền ký quyết định cử học sinh, sinh viên, công chức, viên chức đi học nước
ngoài.
+ Tiếp nhận thẩm định hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hồ sơ
đăng ký mở ngành nghề đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại
học, thạc sĩ.
+ Tiếp nhận thẩm định hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hồ sơ
thành lập, sáp nhập chia tách, đình chỉ hoạt động, giải thể, cấp phép hoạt động
đối với các cơ sở giáo dục.
+ Xây dựng kế hoạch, phân bổ ngân sách, cấp phát thu chi tài chính, quyết
toán; xây dựng phân bổ ngân sách hàng năm liên quan đến xây dựng cơ sở vật
chất, thiết bị trường học; thực hiện nhiệm vụ kế toán, quản lý theo dõi, mua sắm
tài sản, hàng hóa; quản lý vốn dự án dùng vốn tài trợ, vốn vay của nước ngòai;
thẩm định và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các dự án, đề án chương trình
mục tiêu có liên quan đến đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị trường học;
thẩm định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch kế hoạch đấu thầu, hồ sơ
mời thầu, kết quả đấu thầu cho các gói thầu xây dựng, cải tạo các công trình
thuộc ngân sách nhà nước.
Sở GDĐT chỉ đạo các đơn vị thuộc Sở triển khai kế hoạch chuyển đổi vị
trí công tác năm 2019 đến từng công chức cơ quan để biết và thực hiện.
2.3. Số lượng cán bộ, công chức, viên chức đã chuyển đổi vị trí công tác
Năm 2019 đã sắp xếp chuyển đổi 01 vị trí Chuyên viên Phòng Tổ chức
cán bộ Sở theo Quyết định số 334/QĐ-SGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2019 của
Sở Giáo dục và Đào tạo về việc chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định
158/2007/NĐ-CP và Nghị định 150/2013/NĐ-CP.
3. ĐÁNH GIÁ CHUNG
3.1. Ưu điểm
Việc chuyển đổi vị trí công tác góp phần thực hiện có hiệu quả việc cải
cách hành chính tại cơ quan đồng thời giúp cán bộ công chức Sở phát huy tính
năng động, sáng tạo trong công tác.
3.2. Những khó khăn, hạn chế
Một số công chức có tâm lý không muốn chuyển đổi vị trí công tác do đã
quen, thông thạo công việc đang đảm nhận không muốn thay đổi.
II. BÁO CÁO TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHUYỂN
ĐỔI VỊ TRÍ CÔNG TÁC KỂ THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2019/NĐ-CP
NGÀY 01/7/2019 CỦA CHÍNH PHỦ
1. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI
Sở GDĐT đã quán triệt, triển khai Nghị định số 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; Công văn số 298/CP-V.I ngày 22 tháng 7
năm 2019 của Chính phủ về việc đính chính Nghị định số 59/2019/NĐ-CP đến
các công chức Sở.
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Tháng 12 năm 2019, Sở GDĐT sẽ lập kế hoạch và sắp xếp chuyển đổi 01
vị trí công tác năm 2020 đối với 01 công chức.
2. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
2.1. Về nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức
Tất cả công chức đều hiểu rõ nội dung Nghị định mới quy định về chuyển
đổi vị trí công tác, đồng thời các phòng chuyên môn nghiệp vụ Sở cũng đã xây
dựng kế hoạch cho việc chuyển đổi vị trí công tác cho các chức danh, vị trí bắt
buộc phải chuyển đổi theo định kỳ.
2.2. Xác định danh mục chi tiết các vị trí công tác phải thực hiện định
kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại các đơn vị
Căn cứ vào qui định tại Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7
năm 2019 của Chính phủ, Sở GDĐT đã ban hành danh mục chi tiết và vị trí
chuyển đổi vị trí công tác như sau:
2.2.1 Công tác tổ chức cán bộ
- Thẩm định nhân sự để trình cấp có thẩm quyền bổ nhiệm, điều động,
luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
- Tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức; thi nâng ngạch công chức,
viên chức; thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.
- Thẩm định hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt về tổ chức bộ
máy, biên chế.
- Thẩm định các đề án thành lập mới, sắp xếp lại các cơ quan, tổ chức,
đơn vị và doanh nghiệp nhà nước, tổ chức phi chính phủ, hội nghề nghiệp.
- Thẩm định hồ sơ đề nghị thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới
đơn vị hành chính các cấp.
- Thẩm định hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền quyết định các hình thức
thi đua, khen thưởng, kỷ luật.
- Phân bổ chỉ tiêu, ngân sách đào tạo.
- Quản lý, thực hiện chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên
chức, người lao động.
2.2.2 Thanh tra và Phòng, chống tham nhũng
- 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.
- Công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành.
2.2.3 Các lĩnh vực khác
- Tuyển sinh, đào tạo thuộc các trường công lập.
- Phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo cho các trường trong hệ thống giáo
dục quốc dân; phân bổ chỉ tiêu đào tạo sau đại học và chỉ tiêu đào tạo ở nước
ngoài.
- Thẩm định, phê duyệt chương trình đào tạo, bồi dưỡng của các nhà
trường trong hệ thống giáo dục quốc dân.
- Thẩm định sách giáo khoa, giáo cụ giảng dạy, các vật tư kỹ thuật khác
phục vụ giảng dạy, nghiên cứu.
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- Thẩm định hồ sơ thành lập các trường trong hệ thống giáo dục quốc dân.
- Quản lý các dự án, đề án thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo.
- Phân bổ, thẩm định các đề tài nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực Giáo
dục và Đào tạo.
2.3 Việc xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác những năm tiếp
theo
Sở GDĐT thực hiện đúng theo quy định tại Nghị định số 59/2019/NĐ-CP
ngày 01/7/2019 của Chính phủ, Công văn số 298/CP-V.I ngày 22/7/2019 của
Chính phủ về việc đính chính Nghị định số 59/2019/NĐ-CP và sẽ ban hành các
văn bản hướng dẫn thi hành (nếu có).
IV. NHỮNG ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
Không
Nơi nhận:
- Sở Nội vụ;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Thanh tra Tỉnh;
- Lưu: VT, Tr, 5b.

GIÁM ĐỐC
Người ký: Sở
Giáo dục và
Đào tạo
Email:
sgddt@dongt
hap.gov.vn
Cơ quan:
Tỉnh Đồng
Tháp

Trần Thanh Liêm
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