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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN YÊN CHÂU 

 

Số: 245/KH-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Yên Châu, ngày 27 tháng 9 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Bố trí sắp xếp cán bộ, công chức cấp xã; điều chỉnh kế hoạch 

 chuyển đổi vị trí công tác năm 2021 

 
 

 

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

định một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng chống tham nhũng; 

Căn cứ Quyết định số 2192/QĐ-UBND ngày 07/10/2020 của UBND tỉnh 

Sơn La về việc giao số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn 

tỉnh Sơn La; Quyết định số 120/QĐ-SNV ngày 01/2/2021 của Sở Nội vụ tỉnh 

Sơn La về việc phê duyệt bố trí cán bộ, công chức xã tỉnh Sơn La;  

Căn cứ Kết luận của Thường trực UBND huyện tại phiên họp giao ban 

ngày 22/9/2021; Ủy ban nhân dân huyện Yên Châu xây dựng Kế hoạch bố trí 

sắp xếp cán bộ, công chức cấp xã; điều chỉnh kế hoạch  chuyển đổi vị trí công 

tác năm 2021, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Bố trí sắp xếp cán bộ, công chức đảm bảo theo yêu cầu vị trí việc làm; 

số lượng cán bộ, công chức được giao. 

-  Điều chỉnh việc chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức xã, viên 

chức theo Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 29/3/2021 của UBND huyện đảm 

bảo theo yêu cầu năng lực chuyên môn vị trí chức danh và nhu cầu thực tế tại 

địa phương. 

2. Yêu cầu 

- Công tác phải khách quan, công tâm, khoa học và hợp lý, phù hợp với 

chuyên môn, nghiệp vụ; chống biểu hiện tiêu cực, bè phái, chủ nghĩa cá nhân, 

gây mất đoàn kết và làm xáo trộn sự ổn định trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

II. ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH SỐ 119/KH-UBND NGÀY 29/3/2021 

CỦA UBND HUYỆN 

Điều chỉnh khoản 2, Mục III, Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 

29/3/2021 của UBND huyện về việc chuyển đổi vị trí công tác với cán bộ, công 

chức, viên chức theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 trên địa bàn 

huyện Yên Châu trong năm 2021, cụ thể: 

1. Thời gian thực hiện chuyển đổi vị trí: Kể từ ngày 01/10/2021. 
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2.  Điều chỉnh vị trí chuyển đổi công tác đối với 04 công chức Địa chính - 

Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường các xã, thị trấn: Viêng Lán, Chiềng 

Khoi, Sặp Vạt, Chiềng On. 

Lý do: Do yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn của UBND các xã, thị trấn. 

3. Không thực hiện chuyển đổi vị trí công tác năm 2021 đối với 02 viên 

chức Kế toán Trường TH-THCS Yên Sơn và Trường TH-THCS Liên Chung. 

Lý do: Bà Hoàng Thị Thoa, Kế toán Trường TH-THCS Yên Sơn bị đình 

chỉ công tác theo lệnh bắt tạm giam của cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện 

Yên Châu.  

4. Không thực hiện chuyển đổi vị trí công tác năm 2021 đối với 02 công 

chức Tài chính - kế toán xã Sặp Vạt, Chiềng Tương. 

Lý do: Bà Quàng Thị Minh Thái, Tài chính - Kế toán xã Sặp Vạt đang 

thực hiện kiêm nhiệm nhiệm vụ tại phòng Lao động - TB&XH; ông Mè Danh 

Đại, Tài chính - Kế toán xã Chiềng Tương chưa có vị trí chuyển đổi. 

(Phụ lục 01 kèm theo) 

III. BỐ TRÍ SẮP XẾP CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ 

1. Hiện trạng cán bộ, công chức xã 

- Tổng số cán bộ, công chức cấp xã được giao: 314 người. Trong đó: cán 

bộ: 158 người; công chức 156 người. 

- Tổng số cán bộ, công chức đang thực hiện: 304 người (đến 01/9/2021). 

Trong đó: cán bộ 154 người, công chức 150 người. 

- Tổng số cán bộ, công chức đang khuyết: 10 người. Trong đó: 

+ Công chức: 06 người: Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi 

trường xã Chiềng Sàng; Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường xã 

Phiêng Khoài; Địa chính - Đô thị - Xây dựng và Môi trường Thị trấn; Tài chính 

- Kế toán xã Chiềng Khoi; Văn phòng - Thống kê xã Lóng Phiêng; Địa chính - 

Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường xã Chiềng Khoi; 

+ Cán bộ: 04 người: Chủ tịch Hội Nông dân xã Chiềng Khoi; Phó Bí thư 

Đảng ủy xã Chiềng Sàng; Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh xã Mường Lựm; Phó 

Chủ tịch UBND xã Tú Nang 

- Tổng số Cán bộ, công chức dự kiến nghỉ (đến hết 31/12/2021): 04 

người: Tài Chính - Kế toán xã Chiềng Đông (nghỉ 108/NĐ-CP ngày 

01/12/2021); Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng xã Viêng Lán (nghỉ 108/NĐ-

CP ngày 01/12/2021); Văn phòng - Thống kê thị trấn Yên Châu (nghỉ hưu 

01/11/2021); Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Tú Nang (nghỉ 108/NĐ-CP ngày 

01/12/2021) 

2. Phương án bố trí sắp xếp  
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- Điều động công chức cấp xã có trình độ đào tạo phù hợp với tiêu chuẩn 

chức danh đảm nhiệm tại các xã, thị trấn còn khuyết vị trí. 

- Thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác đối với các chức danh theo Kế 

hoạch số 119/KH-UBND ngày 29/3/2021 của UBND huyện và khoản 2, mục II, 

kế hoạch này. 

- Thực hiện việc bố trí cán bộ Bí thư Đoàn xã quá tuổi đoàn. 

(Phụ lục 02 kèm theo) 

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Nội vụ 

Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan, Ủy ban nhân dân các xã, thị 

trấn tham mưu UBND huyện triển khai, thực hiện kế hoạch. 

2. Thủ trưởng các đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn  

Tổ chức thực hiện công tác bàn giao và tạo điều kiện thuận lợi cho công 

chức bàn giao và thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định điều động, chuyển đổi vị 

trí công tác của Chủ tịch UBND huyện. 

Thực hiện tốt công tác đánh giá, quản lý, sử dụng công chức, viên chức; 

giải quyết chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức không đạt chuẩn theo 

quy định.  

3. Đề nghị Ban tổ chức huyện ủy 

Phối hợp với UBND huyện thực hiện bố trí Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh xã hết tuổi đoàn, nhiệm kỳ 2022 - 2027; kiện toàn, bố trí và sắp xếp các 

chức danh cán bộ cấp xã đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn xếp lương lần đầu 

theo quy định.   

Trên đây là kế hoạch bố trí sắp xếp cán bộ, công chức cấp xã; điều chỉnh 

kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2021, yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, 

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, NV, Qn.   bản 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Lù Văn Cường 
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