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          Kính gửi:              

                            - Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh 

                              - Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh 

   Thực hiện Nghị quyết số 819/NQ-UBTVQH14ngày 21/11/2019 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh 

Hà Tĩnh(sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 819/NQ-UBTVQH14); 

     Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-Cp ngày 05/12/2011 của Chính phủ về 

công chức xã, phường, thị trấn; Nghị định 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 sữa đổi, 

bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không 

chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố; Thông tư 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 

của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người 

hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn tổ dân phố; Văn bản số 2355/UBND-

NC ngày 14/4/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc bảo lưu chức danh, chế độ đối 

với Trưởng Công an xã.  

 Thực hiện chủ trương bố trí Công an chính quy về xã, huyện Đức Thọ có 16 

đơn vị hành chính cấp xã đã bố trí Công an chính quy  đảm nhiệm các chức danh 

Công an xã, thị trấn theo quy định, huyện đã vận động nghỉ và bố trí sang nhiệm vụ 

khác 13 công chức còn 03 công chức có trình độ Trung cấp chưa chuyển được do 

quy định theo Thông tư 13/2019 công chức xã phải có trình độ Đại học, hiện nay 

đang có nguyện vọng tiếp tục công tác.  

Huyện Đức Thọ xin chủ trương của UBND tỉnh, Sở Nội vụ cho xét chuyển sang 

công chức khác và có cam kết trong vòng 05 năm phải có bằng Đại học đúng chuyên 

ngành đã bố trí. Số công chức Trưởng Công an cấp xã có 03 công chức xin bố trí 

chuyển sang vị trí  chức danh công chức chuyên môn như sau: 

1. Hoàng Văn Thanh, sinh năm 1972, xã Đức Đồng, Trình độ: Trung cấp, 

chuyên ngành TTATXH (dự kiến chuyển công chức Tư pháp – Hộ tịch); 

2. Trần Đình Kính, sinh năm 1984, xã Tân Dân, Trình độ: Trung cấp, chuyên 

ngành TTATXH (đang học Đại học Luật năm thứ 03, dự kiến chuyển công chức Tư 

pháp – Hộ tịch); 

3. Đường Xuân Trường, sinh năm 1973, xã Quang Vĩnh, Trình độ: Trung cấp, 

chuyên ngành TTATXH (dự kiến chuyển sang công chức Văn hóa – XH sẽ đăng ký 

đi học Đại học trong thời gian tới).  

Đức Thọ là đơn vị có số đơn vị hành chính sáp nhập nhiều số cán bộ, công 

chức, người hoạt động không chuyên trách dôi dư quá lớn nên việc bố trí hết sức khó 

khăn. 

Kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh,  Sở Nội vụ xem xét, quyết định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Huyện ủy; HĐND huyện; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, NV. 
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