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BÁO CÁO 
Kết quảt thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác năm 2017 

 

 

Thực hiện Quyết định số 1261/QĐ-UBND ngày 23/5/2016 của UBND tỉnh Tây 

Ninh về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quy định Danh mục các vị trí 

công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên 

chức trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.  

Căn cứ Quyết định số 40/2015/QĐ-KHCN ngày 29/7/2015 của UBND tỉnh Tây 

Ninh về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Khoa học và Công nghệ. 

Căn cứ Quyết định số 47/QĐ-KHCN ngày 05/02/2016 của Sở Khoa học và 

Công nghệ về việc phân cấp quản lý và sử dụng công chức, viên chức của Sở Khoa 

học và Công nghệ.  

Căn cứ Kế hoạch số 20/KH-KHCN ngày 15/3/2017 của Sở Khoa học và Công 

nghệ về việc thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức. 

Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch 

chuyển đổi vị trí công tác năm 2017 của Sở như sau: 

 Hiện nay cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở KH&CN có 07 phòng: Văn Phòng Sở, 

Phòng Kế hoạch – Tài chính, Phòng Quản lý Khoa học, Phòng Quản lý Công nghệ và 

Thị trường Công nghệ, Thanh tra Sở, Phòng Quản lý Chuyên ngành, Phòng Quản lý 

Khoa học và Công nghệ cơ sở. Tuy nhiên, hiện tại do số lượng biên chế theo đề án vị 

trí việc làm còn thiếu nên tạm thời Sở giao nhiệm vụ cho phòng Quản lý Chuyên 

ngành thực hiện các nhiệm vụ của phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường Công nghệ 

(tại Quyết định số 13/QĐ-KHCN ngày 11/01/2016); 02 đơn vị trực thuộc Sở KH&CN 

(Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Trung tâm Thông tin, Ứng dụng Tiến bộ 

Khoa học và Công nghệ); 01 đơn vị cấp 3 (Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng) trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. 

Tổng số công chức, viên chức và người lao động của Sở KH&CN: 79 người, 

trong đó có 37 công chức, 25 viên chức và 17 hợp đồng lao động (HĐLĐ). Biên chế 

được giao năm 2017 là 50 chỉ tiêu, trong đó công chức 40 và số lượng người làm việc 

trong đơn vị sự nghiệp công lập 10. Riêng Trung tâm Thông tin, Ứng dụng tiến bộ 

Khoa học và Công nghệ được UBND tỉnh định biên số lượng người làm việc là 27 chỉ 

tiêu, cụ thể: 

* Khối văn phòng 

Văn phòng Sở biên chế được giao 26 biên chế, hiện có mặt 28 người, trong đó 

24 công chức và 04 hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của 

Chính phủ.   

* 02 Đơn vị trực thuộc 

- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TĐC) biên chế được giao 14 biên 

chế, hiện có mặt 16 người, trong đó 13 công chức, 01 hợp đồng làm việc xác định thời 
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hạn 01 năm (chuyển từ dự nguồn công chức sang) và 02 hợp đồng lao động theo Nghị 

định 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ.   

- Trung tâm Thông tin, Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ Tây Ninh 

(TKC) định biên 27 chỉ tiêu, hiện có mặt 19 người, trong đó 15 viên chức và 04 hợp 

đồng lao động xác định thời hạn. 

* 01 Đơn vị cấp 3  

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TĐC) trực thuộc Chi cục 

Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng biên chế được giao 10 biên chế, hiện có mặt 16 người, 

trong đó 10 viên chức và 06 hợp đồng lao động xác định thời hạn. 

 Trong năm 2017, Sở KH&CN đã thực hiện ban hành Danh mục các vị trí công 

tác định kỳ chuyển đổi tại Quyết định số 35/QĐ-KHCN ngày 02/3/2017. Xấy dựng kế 

hoạch thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức của 

Sở (Kế hoạch số 20/KH-KHCN ngày 15/3/2017). Danh sách công chức thực hiện định 

kỳ chuyển đổi vị trí công tác năm 2017. Tuy nhiên trong năm 2017 Sở chưa thực hiện 

việc chuyển đổi các vị trí như dự kiến do: 

+ 01 vị trí dự kiến chuyển đổi từ phòng Kế hoạch Tài chính sang phòng quản lý 

Khoa học: do Kế toán trưởng – Phụ trách phòng Kế hoạch Tài chính đang giải quyết 

kinh phí các đề tài/ dự án còn tồn đọng chưa xử lý xong. 

+ 01 vị trí Chuyên viên – Phòng Quản lý Chuyên ngành sang Chi cục Tiêu 

chuẩn Đo lường Chất lượng: do nhiệm vụ dịch vụ kiểm tra về thiết bị an toàn bức xạ 

hiện nay đã giao về Trung tâm Thông tin ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ 

thuộc Sở thực hiện, nên chưa chuyển đổi. 

Trong năm 2017, Sở đã thực hiệu điều động, bổ nhiệm do nhu cầu công việc: 

+ Điều động và bổ nhiệm 02 trường hợp: Trưởng phòng Quản lý khoa học và 

công nghệ cơ sở sang nhận nhiệm vụ tại Văn phòng Sở giữ chức vụ Chánh Văn phòng 

Sở (tại Quyết định số 90/QĐ-KHCN ngày 26/7/207); Chánh Văn phòng Sở sang nhận 

nhiệm vụ tại phòng Quản lý khoa học và công nghệ cơ sở giữ chức vụ trưởng phòng 

(tại Quyết định số 91/QĐ-KHCN ngày 26/7/2017). 

+ Điều động 02 công chức: 01chuyên viên phòng Kế hoạch Tài chính đến công 

tác tại phòng Quản lý Chuyên ngành (Quyết định số 87/QĐ-KHCN ngày 25/7/2017); 

01 chuyên viên phòng Quản lý Chuyên ngành đến công tác tại phòng Thanh Tra Sở 

(Quyết định số 117/QĐ-KHCN ngày 14/9/2017). 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác năm 

2017 của Sở Khoa học Công nghệ./. 

 

 Nơi nhận:            GIÁM ĐỐC 
- Sở Nội vụ (b/c); 

- Lưu: VT, VP.       
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