
Kính gửi: Thủ trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở 

Thực hiện Công văn số 700/SNV-TCCC ngày 30/3/2022 của Sở Nội vụ 

tỉnh Sóc Trăng về việc triển khai thực hiện Thông tư số 03/2022/TT-BNV ngày 

12/03/2022 của Bộ Nội vụ Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi 

vị trí công tác đối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công 

việc thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ ở địa phương. 

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng đề nghị thủ 

trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện tốt một số nội dung như sau: 

1. Triển khai nội dung Thông tư số 03/2022/TT-BNV ngày 12/03/2022 

của Bộ Nội vụ đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động thuộc đơn 

vị mình được biết và thực hiện. 

(Chi tiết kèm theo Thông tư số 03/2022/TT-BNV). 

2. Căn cứ danh mục vị trí công tác thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ phải 

thực hiện chuyển đổi và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác được quy 

định tại Điều 2, Điều 3 Thông tư số 03/2022/TT-BNV của Bộ Nội vụ, lập danh 

sách công chức, viên chức thuộc danh mục chuyển đổi vị trí công tác gửi về Văn 

phòng Sở để tổng hợp và theo dõi. (đính kèm theo mẫu). 

Trên đây là ý kiến của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị 

các phòng, đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 
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Số:           /STNMT-VP Sóc Trăng, ngày        tháng 4  năm 2022     
Về việc triển khai thực hiện 

Thông tư số 03/2022/TT-BNV 

ngày 12/3/2022 của Bộ Nội vụ 

Quy định danh mục và thời hạn 

định kỳ chuyển đổi vị trí công tác 

đối với công chức, viên chức trực 

tiếp tiếp xúc và giải quyết công 

việc thuộc lĩnh vực tổ chức cán 

bộ ở địa phương. 

 

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- Lưu VT. 

GIÁM ĐỐC 



DANH SÁCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THUỘC DANH MỤC VỊ TRÍ CÔNG TÁC  

LĨNH VỰC TỔ CHỨC CÁN BỘ PHẢI THỰC HIỆN ĐỊNH KỲ CHUYỂN ĐỔI 

 

Stt Họ và tên 

Năm sinh 
Phòng, ban 

thuộc đơn vị 

Ngạch/chức danh nghề 

nghiệp Công việc thuộc 

danh mục phải 

chuyển đổi 

Thời gian 

công tác tại 

vị trí phải 

chuyển đổi 

Thời gian 

phải chuyển 

đổi theo quy 

định 
Nam Nữ Tên Mã số 

1          

2          

3          
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