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   BÁO CÁO  

Kết quả thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác 

6 tháng đầu năm 2021 

 

Thực hiện Công văn số 334/SNV-CCVC ngày 25/8/2015 về việc thực 

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

chức định kỳ hàng năm. 

Thực hiện Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ 

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

nhũng; Quyết định số 1277/QĐ-BTP ngày 09/7/2008 của Bộ Tư pháp ban hành 

Danh mục các vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi trong các lĩnh 

vực chuyên môn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Tư pháp; Quyết định số 

1026/QĐ-UBND ngày 19/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc 

ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện quy định về định kỳ chuyển đổi vị trí 

công tác đối với công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh Tây 

Ninh, Sở Tư pháp Tây Ninh báo cáo kết quả thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí 

công tác 6 tháng đầu năm 2021 như sau: 

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị cũng như các quy định của cấp 

trên, Ban Giám đốc đã thống nhất quy định 11 vị trí công tác cần chuyển đổi, 

ban hành kèm theo Quyết định số 1247/QĐ-STP ngày 30/9/2008, gồm: 

1. Tiếp nhận, giải quyết hồ sơ xin cấp phiếu lý lịch tư pháp; 

2. Tiếp nhận, giải quyết hồ sơ khai sinh, khai tử có yếu tố nước ngoài; tiếp 

nhận, thẩm định hồ sơ kết hôn có yếu tố nước ngoài; 

3. Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài; 

4. Tiếp nhận, thẩm định, giải quyết hồ sơ thay đổi cải chính hộ tịch có yếu 

tố nước ngoài; 

5. Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị bổ nhiệm công chứng viên; 

6. Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ xin phép thành lập các văn phòng công 

chứng; 

7. Tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đăng ký hoạt động văn phòng công chứng; 

8. Tiếp nhận giải quyết hồ sơ đăng ký hoạt động, thay đổi nội dung đăng ký 

hoạt động của các tổ chức hành nghề luật sư, chi nhánh tổ chức hành nghề luật 

sư; 

9. Công chứng viên; 
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10. Thực hiện nhiệm vụ kế toán; 

11. Công tác nhân sự và quản lý nhân sự. 

Đầu năm 2021, đơn vị đã tiến hành rà soát danh sách công chức trong đơn 

vị thuộc diện phải chuyển đổi vị trí công tác, qua rà soát đơn vị có 03 công chức 

thuộc diện phải chuyển đổi, cụ thể:  

1. Lê Thị Xuân Mai, Chuyên viên Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp. 

2. Nguyễn Như Ý, Chuyên viên Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp. 

3. Phạm Đình Giang, Chuyên viên Văn phòng Sở, thực hiện tiếp nhận và trả 

kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh Tây Ninh. 

Qua 6 tháng đầu năm 2021, Ban Giám đốc thực hiện chuyển đổi vị trí công 

tác đối với 02 công chức là Chuyên viên Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp và 

Văn phòng Sở. Đồng thời, thực hiện phân công chuyển đổi nhiệm vụ đối với 01 

công chức thuộc diện phải chuyển đổi vị trí công tác thuộc Phòng Hành chính và 

Bổ trợ tư pháp. 

Trên đây là báo cáo tình hình, kết quả thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí 

công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức của Sở Tư pháp trong 6 tháng đầu 

năm 2021./. 

Nơi nhận :                GIÁM ĐỐC 
- Sở Nội vụ ;                                       

- BGĐ Sở; 

- Lưu : VT, VPtc.        

                


		2021-07-20T03:31:21+0000
	Not specified


		2021-07-20T03:58:06+0000
	Not specified


		2021-07-20T03:58:07+0000
	Not specified


		2021-07-20T03:58:08+0000
	Not specified




