
 UBND HUYỆN CHÂU THÀNH 

           PHÒNG NỘI VỤ 

 
         Số:                        /NV 

V/v định kỳ chuyển đổi vị trí công tác 

đối với công chức, viên chức trên địa bàn 

huyện Châu Thành, năm 2022 

(Đợt 2) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

     Châu Thành, ngày           tháng  5 năm 2022 

 

     Kính gửi:    

- Thủ trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp; 

                               - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, huyện Châu Thành. 

   

 Căn cứ Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân huyện Châu Thành về định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công 

chức, viên chức trên địa bàn huyện Châu Thành, năm 2022.  

Phòng Nội vụ đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tiến hành rà soát và 

lập danh sách định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức năm 

2022 (Đợt 2). 

 Thời gian gửi danh sách đến Ủy ban nhân dân huyện (thông qua Phòng Nội 

vụ) trước ngày 20/5/2022 để tổng hợp báo cáo. Đối với các đơn vị không có nhu 

cầu chuyển đổi đề nghị lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có văn bản và nêu rõ lý do gửi 

đến Phòng Nội vụ tổng hợp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. 

 Vì sự nghiệp chung rất mong lãnh đạo các cơ quan, đơn vị quan tâm phối 

hợp thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT/MO22. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

 Trần Quốc Tuấn 
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