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THÔNG BÁO
Sắp xếp, kiện toàn các phòng, ban, đơn vị
thuộc Văn phòng UBND tỉnh
Để ổn định tổ chức, đảm bảo việc thực hiện nhiệm vụ của các phòng,
ban, đơn vị trực thuộc, ngày 23/5/2019, tập thể lãnh đạo và Ban Thường vụ
Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh họp, thống nhất cho chủ trương về việc kiện
toàn, sắp xếp tổ chức các phòng, ban, đơn vị trực thuộc; Văn phòng UBND tỉnh
thông báo như sau:
1. Về sắp xếp, kiện toàn các phòng, ban, đơn vị
Hiện nay, một số phòng chuyên môn thiếu số lượng công chức theo Đề
án vị trí việc làm, có phòng cần phải rà soát, điều chỉnh vị trí việc làm để tăng
cường thêm công chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Giao Trưởng
phòng HCTC nghiên cứu, đề xuất lãnh đạo Văn phòng sắp xếp, kiện toàn, bổ
sung công chức đối với những phòng còn thiếu công chức theo đề án vị trí việc
làm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Phòng Kinh tế hiện chưa có Trưởng
phòng, tập thể lãnh đạo và Ban Thường vụ Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh
đồng ý chủ trương tiến hành quy trình bổ nhiệm Trưởng phòng theo quy định.
Ban Tiếp công dân tỉnh: Đồng ý chủ trương trình Chủ tịch UBND tỉnh
bổ nhiệm Trưởng ban (do PCVP UBND tỉnh kiêm); rà soát, kiện toàn Ban tiếp
công dân tỉnh để thực hiện tốt chức năng giúp Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH tỉnh,
HĐND tỉnh và UBND tỉnh tiếp công dân theo quy định của pháp luật (tại
Quyết định số 92/QĐ-UBND ngày 19/3/2015 của UBND tỉnh); đề nghị bổ sung
vị trí việc làm Phó Trưởng ban Tiếp công dân tỉnh; 01 chỉ tiêu HĐLĐ theo NĐ
68 làm công tác Bảo vệ Trụ sở Tiếp công dân tỉnh và 01 chỉ tiêu HĐLĐ theo
NĐ 68 làm công tác Bảo vệ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh vì hiện
nay công tác bảo vệ tại 02 đơn vị này gặp rất nhiều khó khăn, trong khi chưa có
trong vị trí việc làm và không có chỉ tiêu sử dụng HĐLĐ theo 68 (trước mắt,
giao Phòng QTTV làm gấp văn bản gửi Sở Tài chính đối với việc hợp đồng
dịch vụ bảo vệ của Ban Tiếp công dân và Trung tâm Phục vụ hành chính công
tỉnh).
2. Về luân chuyển công chức: Hiện có 03 công chức giữ chức vụ Phó
trưởng phòng và 01 viên chức Giám đốc Trung tâm Công báo và Tin học, đã
giữ 01 vị trí công tác trên 08 năm, theo quy định hiện hành thì phải thực hiện
việc điều chuyển.
a) Đối với 02 trường hợp gần đến tuổi nghỉ hưu.

- Bà Nguyễn Thị Hà, sinh năm 1965, trình độ chuyên môn: Đại học kế
toán, Phó trưởng phòng Kinh tế (được bổ nhiệm lần đầu từ tháng 5/2011, đến
tháng 6/2019 là trên 8 năm), đến ngày 01/11/2020, bà Nguyễn Thị Hà sẽ nghỉ
hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. Trường hợp này đã được Ban cán sự đảng
UBND tỉnh: “thống nhất không điều động cho đến ngày nghỉ hưu”.
- Ông Võ Quốc Hội, sinh năm 1960, trình độ chuyên môn: Đại học Vật
lý - Điện tử, Giám đốc Trung tâm Công báo và Tin học thuộc Văn phòng
UBND tỉnh (được bổ nhiệm từ tháng 4/2010, đến tháng 5/2018 thuộc diện kéo
dài trên 08 năm), đến ngày 01/5/2020 ông Võ Quốc Hội sẽ nghỉ hưu hưởng chế
độ bảo hiểm xã hội. Trường hợp này đã được Ban cán sự đảng UBND tỉnh:
“thống nhất không điều động cho đến ngày nghỉ hưu”.
b) Đối với 02 trường hợp phải thực hiện luân chuyển
- Bà Phạm Thị Đức An, sinh năm 1971, trình độ chuyên môn: Đại học kế
toán, Phó trưởng phòng Quản trị-Tài vụ, kiêm kế toán trưởng Văn phòng
UBND tỉnh (được bổ nhiệm Phó trưởng phòng Quản trị-Tài vụ từ tháng
5/2011, đến tháng 6/2019 đủ 08 năm). Để thực hiện việc luân chuyển, điều
động theo đúng quy định hiện hành, tập thể lãnh đạo Văn phòng và Ban
Thường vụ Đảng ủy thống nhất chủ trương điều chuyển bà Phạm Thị Đức An,
Phó trưởng phòng QTTV kiêm Kế toán trưởng Văn phòng UBND tỉnh. Giao
Trưởng phòng HCTC tiếp tục hoàn thiện Phương án luân chuyển.
- Ông Lê Ngọc Phong, sinh năm 1977, trình độ chuyên môn: Kỹ sư hóa

dầu (hệ chính quy), thạc sỹ Quản lý công, Phó trưởng Phòng Công nghiệp Xây dựng (bổ nhiệm tháng 5/2009 đến nay đã trên 8 năm); tập thể lãnh đạo
Văn phòng và Ban Thường vụ Đảng ủy thống nhất việc luân chuyển đối với
ông Lê Ngọc Phong, Phó phòng CNXD theo quy định. Giao Trưởng phòng
HCTC tiếp tục hoàn thiện Phương án luân chuyển.
3. Đối với Trung tâm Công báo và Tin học: Việc đề nghị bổ nhiệm 01
Phó Giám đốc phụ trách kỹ thuật chưa cấp bách, do vậy đến thời điểm ông Võ
Quốc Hội, giám đốc nghỉ hưu, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh sẽ thực hiện
việc kiện toàn.
Nay thông báo đến các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Văn phòng UBND
tỉnh thực hiện./.
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nơi nhận:
- CT, PCT UBND tỉnh (b/cáo);
- VPUB: BTV Đảng ủy, CVP, các PCVP,
Trưởng các phòng, ban, GĐ các đơn vị trực thuộc,
Công đoàn, Đoàn TN, CBTH;
- Lưu: VT, HC-TC(02b).
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