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UBND TỈNH HƯNG YÊN 
SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 

Số: 775/SVHTTDL-TCPC 

V/v triển khai Kế hoạch Luân chuyển, định kỳ  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
                                                                                                                              

 

             Hưng Yên,  ngày 25  tháng 11 năm 2019 
                                                              

   

                       

  Kính gửi: Thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở. 
 

  

 

Căn cứ Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ về 

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

nhũng; trong đó ban hành các quy định cụ thể về định kỳ chuyển đổi vị trí công 

tác đối với công chức, viên chức. 

Căn cứ Quyết định số 1016/QĐ-UBND ngày 27/5/2009 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hưng Yên về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện quy định danh 

mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán 

bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 2388/UBND-NC ngày 

31/12/2013 của UBND tỉnh về việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác; 

Thưc hiện Kế hoạch số 114 /KH-SVHTTDL ngày 25/11/2019 về Luân 

chuyển, định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức, 

lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu Thủ trưởng các phòng, đơn vị 

trực thuộc Sở trên cơ sở Kế hoạch này triển khai đến toàn thể cán bộ lãnh đạo, 

công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị mình đồng thời rà soát các đối tượng 

cần luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác theo quy định hiện hành lập danh 

sách báo cáo về Sở (qua phòng Tổ chức Pháp chế) trước ngày 05/12/2019 . 

 Yêu cầu thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở nghiêm túc triển khai 

thực hiện./. 
   

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu VT, TCPC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
Đoàn Văn Hòa 
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