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Số: 266/TB-UBND Yên Châu, ngày  27   tháng 9 năm 2021 
 

 

THÔNG BÁO 

Về việc chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức xã 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;  

Thực hiện 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; Kế hoạch số   /KH-UBND ngày   /9/2021 của UBND huyện về việc 

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

công tác năm 2021; 

Ủy ban nhân dân huyện Yên Châu thông báo việc thực hiện chuyển đổi vị 

trí công tác đối với công chức xã năm 2021, cụ thể như sau: 

1. Thời gian thực hiện: Ngày 01/10/2021. 

2. Đối tượng thực hiện: Công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng 

và Môi trường xã (Danh sách cụ thể kèm theo). 

3. Giao tổ chức, thực hiện: 

3.1. Phòng Nội vụ: Tham mưu UBND huyện ban hành quyết định điều 

động, chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức theo đúng nội dung kế hoạch. 

3.2. UBND các xã, thị trấn: Tổ chức thực hiện công tác bàn giao và tạo 

điều kiện thuận lợi cho công chức thực hiện nhiệm vụ. 

Ủy ban nhân dân huyện thông báo để UBND các xã, thị trấn và các cá 

nhân có liên quan biết, thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch UBND huyện; 

- Các PCT UBND huyện; 

- UBND các xã liên quan 

- Lưu: VT, NV. Qn. 10 bản 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Lù Văn Cường 
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